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I

Designul vizează toate aspectele creativităţii umane. Acesta dă formă lucrurilor pe 
care le apreciem, de la produse meşteşugăreşti tradiţionale la aparate electronice, de la 
edifi cii şi biciclete la articole ce ţin de modă şi mobilier. Despre design s-a spus că este 
„inteligenţă în formă vizibilă”. 

Designul reprezintă confl uenţa dintre formă şi funcţie. Acesta determină aspectul 
exterior şi gradul de percepere a produselor pe care le folosim zi de zi – de la articole 
de uz casnic la cele mai recente minicomputere cu ecran tactil. Designul îmbină utilul cu 
plăcutul. El dă stil inovării. 

În acest an, Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale aduce un elogiu rolului pe care îl 
joacă designul în afaceri, în societate şi în conturarea viitoarelor inovaţii.

Cunoscut iniţial sub numele de „estetică industrială”, designul ne permite să deosebim 
între ele obiectele fabricate în serie, el face ca un produs să fi e mai atractiv decât altul 
sau ca un brand să fi e mai popular decât altul. Odată cu apariţia unui desen sau model 
nou, apare dorinţa de a explora noi domenii, de a îmbunătăţi şi extinde experienţa 
consumatorului. Un design reuşit va face produsul mai simplu, mai confortabil şi mai 
sigur în utilizare. 

Astăzi, în condiţiile unei preocupări crescânde pentru un mod de viaţă ecologic, tot 
mai mulţi creatori împărtăşesc conceptul de “designing out waste”. Procesele durabile de 
proiectare pot contribui la reducerea costurilor de producţie şi a impactului negativ asupra 
mediului. Proiectele viitorului vor fi  în mod necesar ecologice, iar sistemul de proprietate 
intelectuală îi va încuraja pe creatori în acest sens, ajutându-i să-şi protejeze desenele şi 
modelele originale împotriva copierii şi imitării neautorizate.

Pe pieţele internaţionale, companiile au nevoie să obţină pentru desenele şi modelele 
lor o protecţie rapidă şi puţin costisitoare simultan în mai multe ţări. Sistemul de la Haga 
pentru înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale – care simplifi că 
această procedură – a cunoscut anul trecut o creştere de 30% a numărului de cereri 
internaţionale. 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale-2011, OMPI se raliază guvernelor, 
organizaţiilor, şcolilor şi întreprinderilor din întreaga lume pentru a aduce un omagiu 
designerilor de astăzi care conturează lumea de mâine.

26 aprilie –
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale 

CONTURÂND VIITORUL

Mesajul dlui Francis GURRY,

Director General al Organizaţiei Mondiale 

a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) 
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Informaţie generală
Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. 

Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor, 
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 ofi ciale, regulamente, convenţii internaţionale, 
acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc. 

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

   

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

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 
товарных знаков, 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 промыш лен ной собственности. Бюллетень включает систематизированные 
ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются официальные документы, 

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

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

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

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

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

desene şi modele) 
(OHIM)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патент, о предоставленных патентах на 

изобретения, о предоставленных краткосрочных патентах и о выданных патентах на изобретения 

согласно национальной процедуре.

Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов  

Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9 
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE 

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

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

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

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

на регистрацию полезной модели

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

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

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

 a  short-term patent application or a patent application 

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

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

 или на патент на изобретение

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

 Имя патентного поверенного

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

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

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea verbală a documentului, numărul documentului, codul ţării)

 Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, number of the document, 

code of the country)

 Охранный документ бывшего СССР (словесное обозначение документа, номер документа, код 

страны)

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

documentului, data depozitului, codul ţării)

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

date of fi ling, code of the country)

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

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

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

http://www.agepi.md)

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

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

http://www.agepi.md)

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

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

http://www.agepi.md)

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

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

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

priority date

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

подачи или даты признанного приоритета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a documentului

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

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

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

şi/sau desene

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

and/or drawings

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

описания, формулы изобретения и/или чертежей

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

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

U0  –  cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată

  –  published short-term patent application for invention

  –  опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение

Y    –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat

  –  granted short-term patent for invention

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения 

 или протеста   

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

 a  documentului

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

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

титульном листе документа

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

revendicări şi/sau desene

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

and/or drawings

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой 

части описания, формулы изобретения и/или чертежей

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate 

  Published patent applications 

  Опубликованные заявки на патент на изобретение

FF4A Brevete de invenţie acordate 

  Granted patents for invention 

  Предоставленные патенты на изобретения     

FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate 

  Granted short-term patents for invention 

  Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (semestrial) 

  Numerical index of granted patents for invention (half-yearly) 

  Нумерационный указатель предоставленных патентов на изобретения (полугодовой)      

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial) 

  Subject index of granted patents for invention (half-yearly) 

  Систематический указатель предоставленных патентов на изобретения (полугодовой) 

FA9A   Lista cererilor de brevet de invenţie retrase

  List of withdrawn patent applications

  Перечень отозванных заявок на патент

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

document

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

в титульном листе документа

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

descriere, revendicări şi/sau desene

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

claims and/or drawings

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

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

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT 

  PERFORMING  OPERATIONS. 
TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
            List of granted patents for invention  
  Перечень выданных патентов на изобретения

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

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

MM4A  Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat (fără dreptul de restabilire)
  List of invalid patents for invention (without the right of revalidation)
  Перечень патентов на изобретения, 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 изобретения
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

P

P

П
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(21) a 2009 0088 (13) A2 
(51) Int. Cl.: B60C 27/10 (2006.01)  
(22) 2009.09.03 
(71)(72) MÎRZA Ghenadie, MD 
(54) Cătuşe cu lame 
(57)  Invenţia se referă la echipamente pentru roţile 

automobilelor, şi anume la dispozitive pentru 
limitarea riscului de alunecare a automobilului 
pe gheaţă. 
Cătuşele cu lame sunt executate dintr-o 
sârmă de oţel (1), la capetele căreia sunt fix-
ate mecanisme de încheiere. Pe suprafaţa 
sârmei (1) sunt fixate lame (2) din metal călit 
pentru limitarea riscului de alunecare a auto-
mobilului pe gheaţă. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Chain with plates 
(57) The invention relates to equipments for auto-

motive wheels, namely to devices for limiting 
the risk of vehicle skidding on ice. 
Chain with plates is made of steel wire (1), on 
the ends of which are fixed fastening mechan-
isms. On the surface of the wire (1) are fixed 
plates (2) of quenched metal for limiting the 
risk of vehicle skidding on ice.  
 

  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Цепь с пластинами 
(57) Изобретение относится к снаряжениям для 

автомобильных колес, а именно к устрой-
ствам для ограничения риска скольжения 
автомобиля на льду. 
Цепь с пластинами выполнена из стальной 
проволоки (1), на концах которой закреп-
лены механизмы застегивания. На поверх-
ности проволоки (1) закреплены пластины 
(2) из каленного металла для ограничения 
риска скольжения автомобиля на льду. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 

 
 
 

 
(21) a 2009 0110 (13) A2 
(51) Int. Cl.: F03D 3/02 (2006.01)  

F03D 11/04 (2006.01)  
(22) 2009.10.19 
(71) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADE-

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

MD; BURCIU Vitalie, MD; ZALÎMOV Albert, 
MD 

(54) Instalaţie energetică eoliană cu ax vertical 
imobil 

(57) Invenţia se referă la energetica eoliană şi poa-
te fi utilizată în instalaţiile energetice eoliene 
pentru producerea energiei electrice. 
Instalaţia energetică eoliană conţine o 
carcasă (1), turbine cu palete (4) unite mobil 
cu axul (2) vertical imobil şi generatoare elec-
trice. În elementele verticale ale carcasei (1) 
sunt executate grupuri de orificii (7) pentru 
fixarea ei demontabilă prin elemente radiale 
(3) la ax (2) şi pentru fixarea demontabilă pe 
ea a statoarelor (6) generatoarelor electrice, 
rotoarele (5) cărora sunt fixate pe partea 
exterioară a turbinelor. Pe ax (2) de-a lungul 
lui pe o linie elicoidală sunt executate orificii în 
perechi, în care sunt fixate scoabe. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Wind-driven electric plant with fixed verti-
cal axis 

(57) The invention relates to wind-power engineer-
ing and can be used in wind-driven electric 
plants for the production of electric energy. 
The wind-driven electric plant contains a 
frame (1), turbines with blades (4) movably 
connected to a fixed vertical axis (2) and elec-
tric generators. In the vertical elements of the 
frame (1) are made groups of holes (7) for its 
collapsible mounting by means of radial ele-
ments (3) to the axis (2) and for collapsible 
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mounting thereon of stators (6) of the electric 
generators, the rotors (5) of which are fixed 
on the outer part of turbines. On the axis (2) 
along it in a helical line are made in pairs 
holes, in which are fixed clamps. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Ветроэнергетическая установка с вер-
тикальной неподвижной осью 

(57) Изобретение относится к ветроэнергетике 
и может быть использовано в ветроэнерге-
тических установках для производства 
электроэнергии. 
Ветроэнергетическая установка содержит 
каркас (1), подвижно соединенные с верти-
кальной неподвижной осью турбины с ло-
пастями (4) и электрические генераторы. В 
вертикальных элементах каркаса (1) вы-
полнены группы отверстий (7) для его раз-
борного крепления посредством радиаль-
ных элементов (3) к оси (2) и для разбор-
ного крепления на нем статоров (6) элек-
трических генераторов, роторы (5) которых 
закреплены на наружной части турбин. На 
оси (2)  вдоль ее по винтовой линии вы-
полнены попарно отверстия, в которых за-
креплены скобы. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
 
 

 
 
 

(21) a 2009 0111 (13) A2 
(51) Int. Cl.: F24J 2/00 (2006.01)  

F24J 2/02 (2006.01)  
F24J 2/04 (2006.01)  
F24J 2/05 (2006.01)  
F24J 2/10 (2006.01)  
F24J 2/14 (2006.01)  
F24J 2/24 (2006.01)  
F24J 2/34 (2006.01)  
F24J 2/50 (2006.01)  

(22) 2009.10.19 
(71) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) BERZAN Ion, MD; BÎCOVA Elena, MD; 

POSTOLATI Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, 
MD 

(54) Colector solar cu reflectoare de lumină şi 
termostabilizator 

(57) Invenţia se referă la domeniul heliotehnicii şi 
poate fi utilizată în instalaţiile pentru încălzirea 
mediului fluid (apă, aer), pentru obiectele, în 
care creşterea temperaturii mai sus de o 
anumită valoare este inadmisibilă, de exem-
plu, pentru sere. 
Colectorul solar cu reflectoare de lumină şi 
termostabilizator conţine un corp (1), o sticlă 
(2), o ţeavă a schimbătorului de căldură (4), 
un termoizolator (3) şi reflectoare cu pană (6), 
amplasate în părţile stângă şi dreaptă de la 
ţeava schimbătorului de căldură (4), precum 
şi elemente de fixare (7, 8) a ţevii schimbăto-
rului de căldură (4) la termoizolator (3). În 
ţeava schimbătorului de căldură (4) este am-
plasat un acumulator termic (5), constituit din 
vase separate umplute cu parafină, precum şi 
bride cu nervuri, menţinând vasele acumula-
torului termic (5) coaxial cu ţeava schimbăto-
rului de căldură (4). Reflectoarele cu pană (6) 
constau din părţile unghiulară (6a) şi cilindrică 
(6b), ultima fiind amplasată mai jos de mijlocul 
ţevii schimbătorului de căldură (4) şi coaxial 
cu ea. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Solar collector with light reflectors and 
thermostabilizer 

(57) The invention relates to the field of solar engi-
neering and can be used in plants for heating 
of fluid medium (water, air), for objects in 
which is unacceptable the temperature in-
crease above a certain value, for example for 
greenhouses. 
The solar collector with light reflectors and 
thermostabilizer comprises a body (1), a glass 
(2), a heat exchanger pipe (4), a heat insula-
tor (3) and wedge reflectors (6), placed on the 
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left and on the right of the heat exchanger 
pipe (4), as well as elements for fastening (7, 8) 
the heat exchanger pipe (4) to the heat insula-
tor (3). In the heat exchanger pipe (4) is 
placed a heat accumulator (5), consisting of 
separate jars filled with paraffin, as well as 
clamps with ribs, retaining the jars of the heat 
accumulator (5) coaxially with the heat ex-
changer pipe (4). The wedge reflectors (6) 
consist of angular (6a) and cylindrical (6b) 
parts, the latter being located below the mid-
dle of the heat exchanger pipe (4) and coaxial 
with it. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Солнечный коллектор с отражателями 
света и термостабилизатором 

(57) Изобретение относится к области гелио-
техники и может быть использовано в ус-
тановках для нагрева текучей среды (воды, 
воздуха), для объектов, в которых недо-
пустимо повышение температуры выше 
определенного значения, например, для 
теплиц. 
Солнечный коллектор с отражателями све-
та и термостабилизатором содержит кор-
пус (1), стекло (2), трубу теплообменника 
(4), теплоизолятор (3) и клиновые отража-
тели (6), расположенные слева и справа от 
трубы теплообменника (4), а также эле-
менты крепления (7, 8) трубы теплообмен-
ника (4) к теплоизолятору (3). В трубе теп-
лообменника (4) расположен тепловой ак-
кумулятор (5), состоящий из отдельных 
банок, наполненных парафином, а также 
хомутов с ребрами, удерживающих банки 
теплового аккумулятора (5) соосно с тру-
бой теплообменника (4). Клиновые отража-
тели (6) состоят из угловой (6a) и цилинд-
рической (6b) частей, причем последняя 
расположена ниже середины трубы тепло-
обменника (4) и соосна с ней. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 

 
 
 

 
(21) a 2009 0112 (13) A2 
(51) Int. Cl.: F24J 2/00 (2006.01)  

F24J 2/04 (2006.01)  
F24J 2/05 (2006.01)  
F24J 2/06 (2006.01)  
F24J 2/16 (2006.01)  
F24J 2/18 (2006.01)  
F24J 2/24 (2006.01)  
F24J 2/42 (2006.01)  
H01L 31/04 (2006.01)  
H01L 31/048 (2006.01)  

(22) 2009.10.19 
(71)  INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  POIAN Constantin, MD; POSTOLATI Vitalie, MD; 

BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD 
(54) Colector solar cu reflectoare de lumină 
(57) Invenţia se referă la domeniul heliotehnicii şi 

poate fi utilizată în instalaţiile pentru încălzirea 
apei, precum şi în instalaţiile pentru obţinerea 
energiei electrice şi termice de la lumina solară. 
Colectorul solar cu reflectoare de lumină con-
ţine un corp (5), o sticlă (6), o ţeavă a schim-
bătorului de căldură (1), executată în formă 
dreptunghiulară, pe suprafaţa exterioară a că-
reia sunt amplasate fotoconvertoare (7), un 
termoizolator (4), reflectoare cu pană (2), am-
plasate lateral de ţeava schimbătorului de 
căldură (1) şi un reflector cu pană suplimentar 
(3), amplasat sub ţeava schimbătorului de 
căldură (1). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Solar collector with light reflectors 
(57) The invention relates to the field of solar engi-

neering and can be used in water heating 
plants, as well as plants for producing electric 
and thermal energy from sunlight. 
The solar collector with light reflectors com-
prises a body (5), a glass (6), a heat ex-
changer pipe (1), made in the shape of a rec-
tangle, on the outer surface of which are 
placed photoconverters (7), a heat insulator 
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(4), wedge reflectors (2), placed on each side 
of the heat exchanger pipe (1) and an addi-
tional wedge reflector (3), placed under the 
heat exchanger pipe (1). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Солнечный коллектор с отражателями 
света 

(57) Изобретение относится к области гелио-
техники и может быть использовано в ус-
тановках для нагрева воды, а также в уста-
новках для получения электрической и те-
пловой энергии от солнечного света. 
Солнечный коллектор с отражателями све-
та содержит корпус (5), стекло (6), трубу 
теплообменника (1), выполненную в форме 
прямоугольника, на наружной поверхности 
которой расположены фотопреобразова-
тели (7), теплоизолятор (4), клиновые от-
ражатели (2), расположенные по бокам от 
трубы теплообменника (1) и дополнитель-
ный клиновый отражатель (3), располо-
женный под трубой теплообменника (1). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
 
 

 
(21) a 2009 0105 (13) A2 
(51) Int. Cl.: F25D 3/00 (2006.01)  

F25D 3/08 (2006.01)  
F25D 11/00 (2006.01)  

(22) 2009.10.12 
(71) COVALENCO Nicolae Pavel, MD; MAZIUK Vic-

tar, BY; COVALENCO Nicolae Nicolae, MD 
(72) COVALENCO Nicolae Pavel, MD; COVALEN-

CO Nicolae Nicolae, MD; MAZIUK Victar, BY 
(54) Răcitor de băuturi 
(57) Invenţia se referă la dispozitive de răcire, în 

special la dispozitivele de răcire a băuturilor. 
Răcitorul de băuturi include o sursă de răcire, 
care conţine un element de absorbţie a 
căldurii, amplasat cu un capăt într-o bază, pe 
 

care este fixat un element de răcire. Elemen-
tul de absorbţie a căldurii este executat în 
formă de ţeavă de căldură, iar elementul de 
răcire reprezintă elemente termoelectrice, cu 
o suprafaţă fixate de baza elementului de 
absorbţie a căldurii, iar cu cealaltă − de un  
radiator. Elementul de răcire poate fi executat 
în formă de vas, în care este amplasată baza 
elementului de absorbţie a căldurii. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Drink cooler 
(57) The invention relates to cooling devices, in 

particular to drink cooling devices. 
The drink cooler includes a cooling source, 
which contains a heat absorption element, 
having one end placed in a base, on which is 
fastened a cooling element. The heat absorp-
tion element is made in the form of a heat 
pipe, and the cooling element represents 
thermoelectric elements, having one surface 
attached to the base of the heat absorption 
element, and the other surface − to a radiator. 
The cooling element may be made in the form 
of a vessel, in which is placed the base of the 
heat absorption element. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Охладитель напитков 
(57) Изобретение относится к устройствам для 

охлаждения, в частности к устройствам 
для охлаждения напитков. 
Охладитель напитков включает источник 
охлаждения, который содержит элемент 
абсорбции тепла, размещенный одним 
концом в основании, на котором прикреп-
лен элемент охлаждения. Элемент аб-
сорбции тепла выполнен в виде тепловой 
трубы, а элемент охлаждения представля-
ет собой термоэлектрические элементы, 
одной поверхностью прикрепленные к ос-
нованию элемента абсорбции тепла, а дру-
гой − к радиатору. Элемент охлаждения  
может быть выполнен в виде сосуда, в ко-
тором размещено основание элемента аб-
сорбции тепла. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 2 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 
Granted patents for invention / 

Предоставленные патенты на изобретения 
 

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

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

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

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

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

сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании 
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изо-
бретений. 
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(11) 4106 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 33/38 (2006.01)  

A61K 9/10 (2006.01)  
A61K 47/44 (2006.01)  
A61P 17/14 (2006.01)  
A61P 21/00 (2006.01)  
A61P 31/04 (2006.01)  
B82B 1/00 (2006.01)  

(21) a 2010 0134 
(22) 2010.12.03 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  HAGIU Bogdan, RO; SANDU Ion, RO; 

LUPAŞCU Tudor, MD; VASILACHE Violeta, 
RO; TURA Vasile, RO; MANGALAGIU Ionel, 
RO; SANDU Andrei Victor, RO; GONCIAR 
Veaceslav, MD 

(54) Procedeu de obţinere a unei nanodispersii 
uleioase de argint injectabile 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la un 
procedeu de obţinere a unei nanodispersii 
uleioase de argint injectabile. 
Procedeul include amestecarea în raport vo-
lumetric de 5:1 a uleiului  de floarea-soarelui 
pentru uz injectabil cu o nanodispersie 
apoasă de argint coloidal cu dimensiunea 
particulelor de 5…10 nm, obţinute din azotat 
de argint prin precipitare cu citrat de sodiu şi 
stabilizate cu polivinilpirolidonă, totodată 
amestecarea se efectuează la agitare cu vi-
teza de 300 rot./min timp de 15…20 min, 
după care se separă fracţia apoasă, iar na-
nodispersia uleioasă cu concentraţia de ar-
gint coloidal de 2,5…5,0 ppm se vacu-
umează la o presiune de 0,085 atm, 
temperatură de 75…80oC, timp de 20…30 
min şi se ambalează în fiole de sticlă. 
Rezultatul constă în posibilitatea administrării 
pe cale injectabilă a nanodispersiei uleioase 
de argint. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Process for the obtaining of an injection 
oil silver nanodispersion 

(57) The invention relates to medicine, namely to 
a process for the obtaining of an injection oil 
silver nanodispersion. 
The process provides for the mixing in a vo-
lume ratio of 5:1 of sunflower oil for injection 
with an aqueous colloidal silver nanodisper-
sion with the size of particles of 5...10 nm, 
obtained from silver nitrate by precipitation 
with sodium citrate and stabilized with poly-
vinylpyrrolidone, at the same time the mix-
ing is carried out under stirring at a speed of 

300 vol./min within 15...20 min, then it is se-
parated the aqueous fraction, and the oil na-
nodispersion with the concentration of col-
loidal silver of 2.5...5.0 ppm is vacuum-
treated at a pressure of 0.085 atm, a tem-
perature of 75...80°C, during 20...30 min and 
packed in glass vials. 
The result consists in the possibility of ad-
ministration of the oil silver nanodispersion 
by injection. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ получения инъекционной мас-
ляной нанодисперсии серебра 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к способу получения инъекцион-
ной масляной нанодисперсии серебра. 
Способ предусматривает смешивание в 
объемном соотношении 5:1 подсолнечно-
го масла для инъекции с водной нанодис-
персией коллоидного серебра с размером 
частиц 5…10 нм, полученных из нитрата 
серебра при осаждении цитратом натрия 
и стабилизированных поливинилпироли-
доном, причем смешивание осуществля-
ется при перемешивании со скоростью 
300 об./мин в течение 15…20 мин, затем 
отделяется водная часть, а масляная на-
нодисперсия с концентрацией коллоидно-
го серебра 2,5…5,0 ppm вакуумируется 
при давлении 0,085 атм, температуре 
75…80°С, в течение 20…30 мин и упако-
вывается в стеклянные ампулы. 
Результат состоит в возможности введе-
ния масляной нанодисперсии серебра пу-
тем инъекций. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(11) 4107 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C03B 37/10 (2006.01)  

B28B 11/12 (2006.01)  
B28B 11/14 (2006.01)  
B28D 1/22 (2006.01)  

(21) a 2010 0045 
(22) 2010.03.23 
(71)(72)(73) BARSUŢCHI Maxim, MD 
(54) Dispozitiv pentru tăierea materialelor de 

construcţie 
(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 

dispozitivele pentru tăierea materialelor de 
construcţie. 
Dispozitivul pentru tăierea materialelor de 
construcţie conţine o bază de lucru (1) cu un 
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opritor (15) şi o riglă gradată (16), pe care 
sunt montate două platforme arcuite (12), 
între care este fixată o nervură de sprijin (2). 
Pe coloanele (3) instalate din părţile frontale 
ale bazei de lucru (1) este fixată o glisieră 
profilată (4), planul vertical al căreia coincide 
cu planul vertical al nervurii de sprijin (2), pe 
glisiera profilată (4) este montat cu posibilita-
tea deplasării longitudinale un cărucior 
tăietor (5) pe role (8). Rolele (8) sunt insta-
late pe rulmenţi şi corespund profilului glisie-
rei (4), pe laturile căreia în suporturi sunt in-
stalate braţe cu două trepte alungite de ru-
pere (7), amplasate simetric în raport cu 
căruciorul tăietor (5), între care este ampla-
sat un cuţit cu role tăietor (6), iar în partea 
superioară a căruciorului tăietor (5) pe ax 
este fixată o pârghie (10) cu mâner (11), 
unită prin tije (9) cu braţele cu două trepte 
alungite de rupere (7). 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 8 

* 
*     * 

(54) Device for cutting building materials 
(57) The invention relates to construction, in par-

ticular to devices for cutting building mate-
rials. 
The device for cutting building materials con-
tains an operating base (1) with a rest (15) 
and a gauge staff (16), on which are 
mounted two spring-loaded platforms (12), 
between which is fixed a supporting edge (2). 
On the columns (3), installed from the end 
faces of the operating base (1), is fixed a 
profiled guide rail (4), the vertical plane of 
which coincides with the vertical plane of the 
supporting edge (2), on the profiled guide rail 
(4) is mounted with the possibility of longitu-
dinal movement a cutting carriage (5) on roll-
ers (8). The rollers (8) are installed on bear-
ings and correspond to the profile of the 
guide rail (4), from the end faces of which in 
supports are mounted breaking elongated 
two-stage tabs (7), symmetrically placed with 
respect to the cutting carriage (5), between 
which is placed a roller cutting blade (6), and 
in the upper part of the cutting carriage (5) on 
the axis is fixed a lever (10) with handle (11), 
connected by rods (9) to the breaking elon-
gated two-stage tabs (7). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 8 

* 
*     * 

(54) Устройство для резки строительных 
материалов 

(57) Изобретение относится к строительству, в 
частности к устройствам для резки строи-
тельных материалов. 
Устройство для резки строительных мате-
риалов содержит рабочее основание (1) с 
упором (15) и мерной линейкой (16), на 
котором смонтированы две подпружинен-
ные платформы (12), между которыми за-
креплено опорное ребро (2). На установ-
ленных по торцам рабочего основания (1) 
стойках (3) закреплена профилированная 
направляющая (4), вертикальная плос-
кость которой совпадает с вертикальной 
плоскостью опорного ребра (2), на профи-
лированной направляющей (4) смонтиро-
вана с возможностью продольного пере-
мещения режущая каретка (5) на роликах 
(8). Ролики (8) установлены на подшипни-
ках и соответствуют профилю направ-
ляющей (4), по бокам которой в опорах 
установлены ломающие удлиненные 
двухступенчатые лапки (7), симметрично 
размещенные относительно режущей ка-
ретки (5), между которыми размещен ре-
жущий роликовый нож (6), а в верхней 
части режущей каретки (5) на оси закреп-
лен рычаг (10) с ручкой (11), соединенный 
посредством тяг (9) с ломающими удли-
ненными двухступенчатыми лапками (7). 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 8 
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(11) 4108 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C12N 1/12 (2006.01)  

C07F 15/06 (2006.01)  
C07C 215/12 (2006.01)  
C07C 215/14 (2006.01)  

(21) a 2010 0105 
(22) 2010.09.27 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  BULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, 

MD; EFREMOVA Nadejda, MD; DJUR Svet-
lana, MD; ELENCIUC Daniela, MD; BIVOL 
Cezara, MD; LOZAN Vasile, MD; BOLOGA 
Olga, MD 

(54) Procedeu de cultivare a cianobacteriei 
Spirulina platensis 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în particular 
la un procedeu de cultivare a cianobacteriei 
Spirulina platensis pentru obţinerea biomasei 
cu un conţinut sporit de ficobiliproteine. 
Procedeul de cultivare a cianobacteriei  Spi-
rulina platensis  include cultivarea timp de 6 
zile pe un mediu nutritiv, conţinând, g/L: 
NaNO3 − 2,5; NaHCO3 − 16,8; NaCl − 1,0; 
K2SO4 − 1,0; K2HPO4·3H2O − 1,0; MgSO4· 
7H2O − 0,20; CaCl2·6H2O − 0,04; H3BO3 − 
0,00286; MnCl2·4H2O − 0,00181; ZnSO4· 
7H2O − 0,00022; CuSO4·5H2O − 0,00008; 
MoO3 − 0,000015, 1mL/L de soluţie 
FeHEDTA de 0,09 M şi apă distilată până  
la 1 L. În prima zi de cultivare în mediul  
nutritiv se adaugă tiosemicarbaziddiacetat-
etilendiamina Co(III) trihidrat cu formula 
[Co(L-H)En]·3H2O, unde:  
L − H2N-CS-NH-N(CH2COOH) şi En − H2N-
C2H4-NH2, în cantitate de 10...20 mg/L, totoda-
tă cultivarea se efectuează la iluminarea de 
3000...4500 lx şi temperatura de 25...30°C. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for cultivation of cyanobacterium 
Spirulina platensis 

(57) The invention relates to biotechnology, in par-
ticular to a process for cultivation of cyanobac-
terium Spirulina platensis for the obtaining of 
biomass with high content of phycobiliproteins. 
The process for cultivation of cyanobacterium 
Spirulina platensis includes cultivation during 
6 days on a nutrient medium, containing, g/L: 
NaNO3 − 2.5, NaHCO3 − 16.8; NaCl − 1.0; 
K2SO4 − 1.0; K2HPO4·3H2O − 1.0; MgSO4· 
7H2O − 0.20; CaCl2·6H2O − 0.04; H3BO3 − 
0.00286; MnCl2·4H2O − 0.00181; ZnSO4· 
7H2O − 0.00022; CuSO4·5H2O − 0.00008; 
MoO3 − 0.000015, 1 ml/L of FeHEDTA solu-
tion of 0.09 M and distilled water up to 1 L. 
On the first day of cultivation in the nutrient 

medium is added thiosemicarbazidediacetate-
ethylenediamine Co(III) trihydrate with the 
formula [Co(L-H)En]·3H2O, where: 
L − H2N-CS-NH-N(CH2COOH) and En − 
H2N-C2H4-NH2, in the quantity of 10...20 
mg/L, at the same time the cultivation is car-
ried out at the light of 3000...4500 lx and the 
temperature of 25...30°C. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ культивирования цианобакте-
рии Spirulina platensis 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности к способу культивирования 
цианобактерии Spirulina platensis для по-
лучения биомассы с высоким содержани-
ем фикобилипротеинов. 
Способ культивирования цианобактерии 
Spirulina platensis включает культивирова-
ние в течение 6 дней на питательной среде, 
содержащей, г/л: NaNO3 − 2,5; NaHCO3 − 
16,8; NaCl − 1,0; K2SO4 − 1,0; K2HPO4·3H2O − 
1,0; MgSO4·7H2O − 0,20; CaCl2·6H2O − 0,04; 
H3BO3 − 0,00286; MnCl2·4H2O − 0,00181; 
ZnSO4·7H2O − 0,00022; CuSO4·5H2O − 
0,00008; MoO3 − 0,000015, 1мл/л раствора 
FeHEDTA 0,09 M и дистиллированную  
воду до 1 л. В первый день культи-
вирования в питательную среду до- 
бавляют 10…20 мг/л тиосемикарбазид-
диацетатэтилендиамин Со(III) тригид- 
рат с формулой [Co(L-H)En]·3H2O, где  
L − H2N-CS-NH-N(CH2COOH) и En − H2N-
C2H4-NH2, при этом культивирование осу-
ществляют при освещении 3000…4500 люкс 
и температуре 25…30°C. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4109 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C25B 11/03 (2006.01)  

C25B 11/10 (2006.01)  
C25B 1/02 (2006.01)  
C25B 1/10 (2006.01)  
C25B 13/00 (2006.01)  

(21) a 2010 0106 
(22) 2010.09.27 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD 
(54) Bloc modular electrochimic pentru ge-

nerarea hidrogenului 
(57) Invenţia se referă la electrochimie, în particu-

lar la un bloc modular electrochimic pentru 
generarea hidrogenului. 
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Blocul modular electrochimic pentru genera-
rea hidrogenului include un corp cilindric (1), 
cuprins între capete (11, 9) cu ştuţuri de ad-
misiune (10) şi evacuare (20) a soluţiei alca-
line, de evacuare a hidrogenului (13) şi a oxi-
genului (14), un catod volumic poros în flux 
continuu (2) şi un anod tubular central (3) 
instalaţi coaxial, precum şi o diafragmă (4) 
instalată între ei formând compartimentele ca-
todic (8) şi anodic (19). Catodul (2) este unit 
cu corpul (1) şi diafragma (4) prin intermediul 
unor punţi (5, 6), pe capătul superior al anodu-
lui şi diafragmei este instalat un capac (16) de 
colectare a oxigenului, unit cu ştuţul (14) de 
evacuare a acestuia, totodată capacul (16) 
este executat cu un tub coaxial intern cu orifi-
cii (18) pentru evacuarea soluţiei alcaline prin 
anod, care este unit cu ştuţul (20) de eva-
cuare a acesteia. Capul superior (11) este do-
tat cu un hidroînchizător (12), montat sub 
ştuţul (13) de evacuare a hidrogenului. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Electrochemical modular hydrogen gene-
ration unit 

(57) The invention relates to electrochemistry, in 
particular to an electrochemical modular hy-
drogen generation unit. 
The electrochemical modular hydrogen ge-
neration unit includes a cylindrical body (1), 
enclosed between heads (11, 9) with alkaline 
solution inlet (10) and outlet (20) nipples, hy-
drogen (13) and oxygen (14) withdrawal nip-
ples, a volume-porous flow cathode (2) and a 
central tubular anode (3), mounted coaxially, 
as well as a diaphragm (4), installed between 
them, with the formation of cathode (8) and 
anode (19) compartments. The cathode (2) is 
connected to the body (1) and diaphragm (4) 
by means of jumpers (5, 6), on the upper end 
of anode and diaphragm is installed an oxy-
gen collection cover (16), coupled with a nip-
ple (14) for withdrawal thereof, at the same 
time the cover (16) is made with an inner 
coaxial tube with holes (18) for outlet of the 
alkaline solution through the anode coupled 
with the nipple (20) for withdrawal thereof. 
The upper head (11) is equipped with a hy-
draulic lock (12), mounted under the hydro-
gen withdrawal nipple (13). 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Электрохимический модульный блок 
для регенерации водорода 

(57) Изобретение относится к электрохимии, в 
частности к электрохимическому модуль-
ному блоку для генерирования водорода. 
Электрохимический модульный блок 
включает цилиндрический корпус (1), за-
ключенный между головками (11, 9) со 
штуцерами ввода (10) и вывода (20) ще-
лочного раствора, вывода водорода (13) и 
кислорода (14),  объемно-пористый про-
точный катод (2) и центральный трубча-
тый анод (3), установленные коаксиально, 
а также диафрагму (4), установленную 
между ними, с образованием катодного (8) 
и анодного (19) отделений. Катод (2) со-
единен с корпусом (1) и диафрагмой (4) 
посредством перемычек (5, 6), на верхнем 
торце анода и диафрагмы установлена 
крышка (16) сбора кислорода, соединен-
ная со штуцером (14) его вывода, при 
этом крышка (16) выполнена с внутренней 
коаксиальной трубой с отверстиями (18) 
для вывода щелочного раствора через 
анод, соединенного со штуцером (20) вы-
вода. Верхняя головка (11) оснащена гид-
розатвором (12), смонтированным под 
штуцером (13) вывода водорода. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 1 
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FF9Y Brevete de inven ţie  
de scurt ă durat ă acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты 

на изобретения 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 354 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01B 3/00 (2006.01)  

A01B 3/18 (2006.01)  
A01B 13/00 (2006.01)  

(21) s 2010 0183 
(22) 2010.11.09 
(71)(72)(73) SMOLENSCHI Andrei, MD 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Dispozitiv de cuplare a plugului cu o 

trupi ţă cu motobloc 
(57) Invenţia se referă la uneltele agricole de prelu-

crare a solului, în special la dispozitive de cu-
plare a plugului cu o trupiţă cu motobloc. 
Dispozitivul de cuplare a plugului cu o trupiţă 
cu un motobloc conţine o ramă (1), pe care 
este montat un suport (2) cu un mâner (3) şi 
un organ de lucru, o carcasă (5), pe care este 
fixată o placă-suport (4) şi un al doilea suport 
(6), unit printr-un arc (7) cu un capăt al mâne-
rului (3), totodată placa-suport (4) este fixată 
cu un capăt prin şuruburi de reglare (8) pe o 
placă metalică (9), fixată rigid pe suportul (2), 
şi cu celălalt capăt este fixată prin şuruburi de 
reglare (11) pe o placă metalică (12), unită ar-
ticulat cu al doilea suport (6), iar în carcasa 
(5), pentru fixarea rigidă cu motoblocul, este 
executat un orificiu alungit pentru reglarea un-
ghiului de înclinare a plugului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Coupler of the single-bottom plow with a 
motor hoe 

(57) The invention relates to the agricultural tillage 
implements, in particular to a coupler of the 
single-bottom plow with a motor hoe. 
The coupler of the single-bottom plow with a 
motor hoe comprises a frame (1), on which is 
installed a rack (2) with a handle (3) and a 
tool, a carcass (5), on which is fixed a plate-
base (4) and the second rack (6), coupled 
through a spring (7) with one end of the han-
dle (3), at the same time the plate-base (4) is 
fixed with one end by means of adjusting 
screws (8) on a metal plate (9), rigidly fixed 
on the rack (2) and with the other end is fixed 
by means of adjusting screws (11) on a me-
tal plate (12), pivotally connected to the 
second rack (6), and in the carcass (5), for 
rigid fastening to the motor hoe, is made an 
elongated hole for regulation of the angle of 
inclination of the plow. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Сцепное устройство однокорпусного 
плуга с мотоблоком 

(57) Изобретение относится к сельскохозяйст-
венным орудиям обработки почвы, в част-
ности к сцепным устройствам однокорпус-
ного плуга с мотоблоком. 
Сцепное устройство однокорпусного плуга 
с мотоблоком содержит раму (1), на кото-
рой установлена стойка (2) с рукояткой (3) 
и рабочим органом, каркас (5), на котором 
закреплена пластина-основание (4) и вто-
рая стойка (6), соединенная через пружину 
(7) с одним концом рукоятки (3), при этом 
пластина-основание (4) закреплена одним 
концом посредством регулировочных шу-
рупов (8) на металлической пластине (9), 
жестко закрепленной на стойке (2), и дру-
гим концом закреплена посредством регу-
лировочных шурупов (11) на металличе-
ской пластине (12), шарнирно соединенной 
со второй стойкой (6), а в каркасе (5), для 
жесткого крепления с мотоблоком, выпол-
нено удлиненное отверстие для регулиро-
вания угла наклона плуга. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 

 
 
 

 
(11) 355 (13) Y 
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(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

"MECAGRO", MD 
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MD; BALABAN Nicolae, MD; RAICOV Victor, 
MD 

(54) Combin ă pentru t ăierea şi mărun ţirea 
paniculelor plantelor cu tulpini înalte 

(57) Invenţia se referă la industria constructoare 
de maşini agricole, şi anume la ansamblurile 
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pentru tăierea şi mărunţirea paniculelor plan-
telor cu tulpini înalte, şi poate fi utilizată la 
proiectarea combinelor noi şi modernizarea 
celor existente. 
Combina pentru tăierea şi mărunţirea panicu-
lelor plantelor cu tulpini înalte conţine un ca-
dru, pe care sunt montaţi divizori central (2) 
şi laterali (3), ansambluri pentru tăierea şi 
mărunţirea paniculelor (4), dotate cu meca-
nisme de acţionare (7) şi executate în formă 
de carcase cilindrice verticale (5). Pe 
suprafaţa exterioară a carcaselor (5) sunt 
fixate cuţite spiralate (6). Pe peretele divizo-
rului central (2), adiacent la partea de atac a 
ansamblului pentru tăierea şi mărunţirea pa-
niculelor (4) este montată o contraplacă de 
tăiere (8). Combina mai conţine o manta 
amplasată adiacent la nodul pentru evacua-
rea paniculelor tăiate şi mărunţite. 
Rezultatul constă în reducerea pierderilor de 
panicule şi de seminţe din ele. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Tall-stalked crop panicle cutoff and chop-
per harvester 

(57) The invention relates to agricultural machi-
nery, namely to tall-stalked crop panicle cu-
toff and chopper assemblies, and can be 
used in designing new and upgrading exist-
ing harvesters. 
The tall-stalked crop panicle cutoff and 
chopper harvester comprises a frame, on 
which are mounted central (2) and lateral (3) 
dividers, panicle cutoff and chopper assem-
blies (4), equipped with drives (7) and made 
in the form of vertical cylindrical carcasses 
(5). On the outer surface of carcasses (5) are 
fixed spiral blades (6). On the wall of the cen-
tral divider (2), adjacent to the incident side 
of the panicle cutoff and chopper assembly 
(4) is set an anticutting plate (8). The harve-
ster also contains a casing, adjacently placed 
to the assembly for removal of cut and 
chopped panicles. 
The result is to reduce the loss of panicles 
and seeds therein. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

 
 

(54) Комбайн для срезания и измельчения 
метелок высокостебельных культур 

(57) Изобретение относится к сельскохозяйст-
венному машиностроению, а именно к уз-
лам для срезания и измельчения метелок 
высокостебельных культур, и может быть 
использовано при проектировании новых и 
модернизации существующих комбайнов. 
Комбайн для срезания и измельчения ме-
телок высокостебельных культур содер-
жит раму, на которой смонтированы  цен-
тральный (2) и боковые (3) делители, уз-
лы (4) для срезания и измельчения мете-
лок, снабженные приводами (7) и выпол-
ненные в виде вертикальных цилиндриче-
ских каркасов (5). На внешней поверхно-
сти каркасов (5) закреплены спиралевид-
ные ножи (6). На стенке центрального де-
лителя (2), смежно набегающей стороне 
узла (4) для срезания и измельчения ме-
телок установлена противорежущая пла-
стина (8). Комбайн еще содержит кожух, 
смежнорасположенный к узлу отвода сре-
занных и измельченных метелок. 
Результат состоит в сокращении потерь 
метелок и семян из них. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
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(54) Procedeu şi dispozitiv de mulcire şi 
afânare a solului 

(57) Invenţia se referă la agricultură, în special la  
mulcirea şi afânarea solului. 
Procedeul de mulcire şi afânare a solului, 
conform invenţiei, include înlăturarea buruie-
nilor, acoperirea solului în livadă cu utilizarea 
unor dispozitive de mulcire şi afânare, execu-
tate în formă de disc, dotat cu o grapă cu 
colţi, care se instalează cu suprapunere 
parţială pe ţăruşi, în intervalele dintre rându-
rile de plante cu lăţimea de cel puţin 3 m, cu 
permutarea periodică a dispozitivelor la fie-
care 20 zile în jurul ţăruşilor cu afânarea 
concomitentă a solului.  
Dispozitivul de mulcire şi afânare a solului, 
conform invenţiei, este executat în formă de 
disc, constituit dintr-o carcasă de lemn, 
formată din resturi vegetale împletite între ele 
în formă de două inele concentrice, cu di-
ametrul inelului exterior cu 10 cm mai mic 
decât distanţa dintre rândurile de plante şi 
diametrul inelului interior de 10…15 cm, ine-
lele fiind unite între ele prin patru elemente 
liniare amplasate încrucişat, totodată două 
elemente, amplasate pe o linie, sunt dotate 
cu o grapă cu colţi, pe un semidisc este 
fixată o folie de masă plastică sau resturi ve-
getale, iar de inelul exterior al semidiscului  
sunt fixate elemente flexibile cu diametrul de 
10…15 cm şi lungimea de 60…80 cm, ex-
ecutate din mănunchiuri de resturi vegetale 
sau artificiale, învelite în folie din masă 
plastică şi amplasate cu suprapunere 
parţială.  
Rezultatul invenţiei constă în asigurarea 
mulcirii solului cu afânarea concomitentă a 
acestuia, precum şi în facilitarea procesului 
de permutare a dispozitivului de mulcire. 

 
  Revendicări: 3 

Fig.: 5 
* 

*     * 
(54) Process and device for mulching and  

loosening of soil 
(57) The invention relates to agriculture, in par-

ticular to mulching and loosening of soil in 
gardens. 
The process for mulching and loosening of 
soil, according to the invention, includes re-
moval of weeds, covering of soil in the gar-
den using mulching and loosening devices, 
made in the form of a disk fitted with a 
toothed harrow, which are installed on stakes 
with partial overlap in the intervals between 
the rows of plants of a width of at least 3 m, 

with periodic movement of devices every 20 
days around the stakes with the concomitant 
loosening of soil. 
The device for mulching and loosening of 
soil, according to the invention, is made in 
the form of a disk, consisting of a wooden 
frame, made of interlaced plant debris in the 
form of two concentric rings with a diameter 
of the outer ring 10 cm smaller than the dis-
tance between the rows of plants and a di-
ameter of the inner ring of 10...15 cm, the 
rings are interconnected by means of four li-
near elements, placed crosswise, at the 
same time two elements, which are lined up, 
are equipped with a toothed harrow, to the 
half-disk is attached a polyethylene film or 
plant debris, and to the outer ring of the half-
disk are attached flexible elements of a di-
ameter of 10...15 cm and a length of 60...80 
cm, formed of bundles of plant or artificial 
debris, wrapped in polyethylene film and 
placed in partial overlap. 
The result of the invention is to provide the 
mulching of soil with its simultaneous loosen-
ing, as well as to facilitate the mulching de-
vice movement process. 

 
  Claims: 3 

Fig.: 5 
 
 

* 
*     * 

(54) Способ и устройство для мульчирова-
ния и рыхления почвы 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, в частности к  мульчированию и 
рыхлению почвы в садах. 
Способ мульчирования и рыхления почвы, 
согласно изобретению, включает удале-
ние сорняков, покрытие почвы в саду с 
использованием устройств для мульчиро-
вания и рыхления, выполненных в форме 
диска, снабженного зубовой бороной, ко-
торые устанавливают на  колья  с частич-
ным перекрытием в интервалах между 
рядами растений шириной не менее 3 м, с 
периодическим перемещением устройств 
через каждые 20 дней вокруг кольев с од-
новременным рыхлением почвы.  
Устройство для мульчирования и рыхле-
ния почвы, согласно изобретению, выпол-
нено в форме диска, состоящего из дере-
вянного каркаса, выполненного из пере-
плетенных между собой растительных ос-
татков в виде двух концентрических ко-
лец, с диаметром внешнего кольца на 10 
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см меньше расстояния между рядами 
растений и диаметром внутреннего коль-
ца 10…15 см, кольца соединены между  
собой при помощи четырех линейных 
элементов, размещенных перекрестно, 
при этом два элемента, расположенные 
на одной линии, снабжены зубовой боро-
ной, к полудиску прикреплена полиэтиле-
новая пленка или растительные остатки, а 
к внешнему кольцу полудиска прикрепле-
ны гибкие элементы диаметром 10…15 см 
и длиной 60…80 см, образованные из пуч-
ков растительных или искусственных ос-
татков, завернутых в полиэтиленовую 
пленку и размещеных с частичным пере-
крытием.   
Результат изобретения состоит в обеспе-
чении мульчирования почвы с ее одно-
временным рыхлением, а также в облег-
чении процесса перемещения мульчи-
рующего устройства. 

 
 П. формулы: 3 

Фиг.: 5 
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RO; ANCUŢA Codrina, RO 

(54) Metod ă de pronostic al riscului metas-
tazării hematogene dup ă tratamentul 
neoplaziei colului uterin 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
morfopatologia oncologică şi poate fi utilizată 
pentru pronosticul riscului metastazării he-
matogene după tratamentul neoplaziilor colu-
lui uterin prin utilizarea imunocolorării duble 
cu anticorpi monoclonali anti-CD31 şi anti-α 
actină a muşchiului neted.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că se 
pregătesc secţiuni histologice din bioptate cu 
grosimea de 3 µm, se colorează cu hemato-
xilină-eozină, după care se efectuează 
reacţiile de imunocolorare cu anticorpul 
monoclonal anti-CD31, clona JC70A, cu co-
lorarea în brun a endoteliului vaselor, apoi cu 

anticorpul monoclonal anti-α actină a 
muşchiului neted, clona 1A4, cu colorarea în 
roşu a celulelor musculare perivasculare şi 
pericitelor, în baza cărora se determină 
numărul de vase imature şi dacă se 
determină până la 5 vase imature, se 
pronostichează un risc minor de metastazare 
hematogenă, iar dacă sunt mai mult  de 5 
vase imature, se pronostichează un risc spo-
rit al metastazării hematogene. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for predicting the risk of hemato-
genic metastasis after treatment of neo-
plasia of the neck of uterus 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to oncologic morphopathology and can be 
used for predicting the risk of hematogenic 
metastasis after treatment of neoplasia of the 
neck of uterus using the immunological 
double staining with monoclonal antibodies 
anti-CD31 and anti-α smooth muscle actin. 
Summary of the invention consists in that 
there are prepared histological sections from 
biopsy materials of a thickness of 3 µm, they 
are stained with hematoxylin-eosin, and then 
there are carried out the reactions of immu-
nological staining with monoclonal antibody 
anti-CD31, clone JC70A, with staining in 
brown of vascular endothelium, afterwards 
with the monoclonal antibody anti-α smooth 
muscle actin, clone 1A4, with staining in red 
of perivascular muscle cells and pericytes, 
on the basis of which is determined the num-
ber of immature vessels and if it is deter-
mined up to 5 immature vessels, it is pre-
dicted a minor risk of hematogenic metasta-
sis, and if more than 5 immature vessels, it is 
predicted an increased risk of hematogenic 
metastasis. 

 
  Claims: 1 
 

* 
*     * 

(54) Метод прогнозирования риска гемато-
генного метастазирования после лече-
ния неоплазии шейки матки 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к онкологической морфопатологии 
и может быть использовано для прогнози-
рования риска гематогенного метастази-
рования после лечения неоплазии шейки 
матки с использованием иммунологиче-
ского двойного окрашивания с монокло-
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нальными антителами анти-CD31 и анти-α 
актином гладкой мышцы.   
Сущность изобретения состоит в том, что 
приготавливают гистологические срезы из 
биоптатов толщиной 3 мкм, окрашивают 
гематоксилин-эозином, после чего выпол-
няют  реакции иммунного окрашивания 
моноклональным антителом анти-CD31, 
клон JC70A, с окрашиванием сосудистого 
эндотелия в коричневый цвет, затем мо-
ноклональным антителом анти-α актин 
гладкой мышцы, клон 1A4, с окрашивани-
ем периваскулярных мышечных клеток и 
перицитов в красный цвет, на основе ко-
торых определяют число незрелых сосу-
дов и если определяют до 5 незрелых со-
судов, то прогнозируют минимальный риск 
гематогенного метастазирования, а если 
более 5 незрелых сосудов – прогнозируют 
повышенный риск гематогенного метаста-
зирования. 

 
 П. формулы: 1 
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(54) Echipament de prefasonare pentru 

maşina automat ă de formare a produselor 
din sticl ă cu gât îngust 

(57) Invenţia se referă la industria de fabricare a 
sticlei şi este destinată pentru obţinerea pro-
duselor din sticlă cu gât îngust de diversă 
destinaţie, profil şi capacitate.  
Echipamentul de prefasonare pentru maşina 
automată de formare a produselor din sticlă 
cu gât îngust conţine o formă prefasonată cu 
o suprafaţă de lucru în formă de corp de 
rotaţie cu secţiune variabilă şi un plunger, 
suprafaţa de lucru a căruia constă din două 
sectoare cu secţiune variabilă, un sector cu 
secţiune curbilinie şi un sector cu secţiune 
cilindrică. Pe sectorul cu secţiune curbilinie 
sunt executate găuri transversale ce 
comunică cu cavitatea executată în plunger, 
suprafaţa totală a cărora se calculează după 
o formulă prestabilită.  
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în 
micşorarea masei buteliilor, în complicarea 
profilului buteliilor, sporirea productivităţii 

maşinilor automate de formare a produselor 
din sticlă cu gât îngust. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Draft set for the automatic glass-forming 
machine of articles with narrow neck 

(57) The invention relates to glass production and 
is intended for the obtaining on automatic 
glass-forming machines of glass articles with 
narrow neck of different purposes, profile and 
capacity. 
The draft set for the automatic glass-forming 
machine of articles with narrow neck con-
tains a rough shape with a working surface in 
the form of a body of revolution with variable 
cross-section and a plunger, the working sur-
face of which consists of two sectors with va-
riable cross-section, a sector with curvilinear 
section and a sector with cylindrical section. 
On the sector with curvilinear section are 
made cross holes communicating with the 
cavity made in the plunger, the area of which 
is calculated by a preset formula. 
The technical result of the invention is to re-
duce the weight of bottles, to complicate the 
profile of bottles, to increase the productivity 
of automatic glass-forming machines of ar-
ticles with narrow neck. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Черновой комплект к стеклоформую-
щему автомату изделий с узким гор-
лышком 

(57) Изобретение относится к стекольному 
производству и предназначено для полу-
чения на стеклоформующих автоматах 
изделий из стекла с узким горлышком 
разного назначения, профиля и емкости.  
Черновой комплект к стеклоформующему 
автомату изделий с узким горлышком со-
держит черновую форму с рабочей по-
верхностью в виде тела вращения с пе-
ременным сечением и плунжер, рабочая 
поверхность которого состоит из двух сек-
торов переменного сечения, одного сек-
тора криволинейного сечения и сектора 
цилиндрического сечения. На секторе 
криволинейного сечения выполнены по-
перечные отверстия сообщающиеся с вы-
полненной в плунжере полостью, площадь 
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которых вычисляется по заданной фор-
муле.  
Технический результат изобретения за-
ключается в уменьшении массы бутылок, 
в  усложнении профиля бутылок, в увели-
чении производительности стеклофор-
мующих автоматов изделий с узким гор-
лышком. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 4 
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(54) Inhibitor al coroziunii o ţelurilor în ap ă 
(57) Invenţia se referă la domeniul protecţiei anti-

corozive a metalelor în apă şi poate fi aplica-
tă pentru inhibarea coroziunii oţelurilor în sis-
temele de conducte închise. 
Dihidrazida acidului adipic cu formula: 

 
este utilizată în calitate de inhibitor al corozi-
unii oţelurilor în apă în concentraţie de 
0,05...1,00 g/l. 
Rezultatul constă în micşorarea esenţială a 
pierderilor corozive şi mărirea termenului de 
exploatare a conductelor. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Inhibitor of steel corrosion in water 
(57) The invention relates to the field of protection 

of metals from corrosion in water and can be 
used for inhibition of steel corrosion in closed 
pipeline systems. 
Adipic acid dihydrazide with the formula: 

 

is used as an inhibitor of steel corrosion in 
water at a concentration of 0.05...1.00 g/L. 
The result is a significant reduction of corro-
sion losses and increase of the life of pipe-
lines. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Инигибитор коррозии сталей в воде 
(57) Изобретение относится к области защиты 

металлов от коррозии в воде и может 
быть использовано для ингибирования 
коррозии сталей в замкнутых системах 
трубопроводов. 
Дигидразид адипиновой кислоты с фор-
мулой: 

 
использован в качестве ингибитора кор-
розии сталей в воде при концентрации 
0,05…1,00 г/л. 
Результатом является существенное сни-
жение коррозионных потерь и увеличение 
срока службы трубопроводов. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 360 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C30B 29/06 (2006.01)  

C30B 29/64 (2006.01)  
C30B 33/08 (2006.01)  
C30B 33/10 (2006.01)  
H01L 21/302 (2006.01)  
H01L 21/304 (2006.01)  

(21) s 2010 0158 
(22) 2010.09.23 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  HAREA Evghenii, MD; GRABCO Daria, MD; 

ŞIKIMAKA Olga, MD; ŞERBAN Dormidont, 
MD 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Procedeu de formare a suprafe ţelor micro-

structurate ale substraturilor de siliciu 
(57) Invenţia se referă la procedee de prelucrare 

a plăcilor semiconductoare şi poate fi utiliza-
tă pentru fabricarea substraturilor de siliciu, 
utilizate pentru celule solare. 
Procedeul de formare a suprafeţelor micro-
structurate ale substraturilor de siliciu constă 
în aceea că suprafaţa substratului de siliciu 
este supusă unei acţiuni mecanice liniare cu 
decaparea selectivă ulterioară cu o soluţie 
alcalină apoasă, acţiunea mecanică liniară 
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fiind efectuată prin intermediul indentorului 
Vickers la o sarcină nu mai mare de 0,3 g. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for the formation of microstruc-
tured surfaces of silicon substrates 

(57) The invention relates to processes for 
processing of semiconductor wafers and can 
be used for the manufacture of silicon sub-
strates used for solar cells. 
The process for the formation of microstruc-
tured surfaces of silicon substrates consists in 
that the surface of the silicon substrate is sub-
jected to a linear mechanical action with sub-
sequent selective etching with an aqueous al-
kaline solution, the linear mechanical action 
being carried out by means of the Vickers in-
denter at a load of no more than 0.3 g. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ формирования микроструктур-
ных поверхностей кремниевых подложек 

(57) Изобретение относится к способам обра-
ботки полупроводниковых пластин и мо-
жет быть использовано для изготовления 
кремниевых подложек используемых для 
солнечных элементов. 
Способ формирования микроструктурных 
поверхностей кремниевых подложек со-
стоит в том, что поверхность кремниевой 
подложки подвергают линейному механи-
ческому воздействию с последующим се-
лективным травлением водным щелоч-
ным раствором, при этом линейное меха-
ническое воздействие осуществляют по-
средством индентора Виккерса при на-
грузке не более 0,3 г. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 361 (13) Y 
(51) Int. Cl.: E04C 2/00 (2006.01)  

E04C 2/18 (2006.01)  
E04C 2/26 (2006.01)  
E04B 2/00 (2006.01)  
E04B 2/92 (2006.01)  

(21) s 2011 0022 
(22) 2011.01.28 
(71)(72)(73) BOGUSLAVSCHII Nicolai, MD 
(54) Panou de construc ţie 

(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 
panourile de construcţie multistratificate, care 
pot fi utilizate la ridicarea rapidă a pereţilor 
portanţi ai clădirilor cu destinaţie diversă şi a 
planşeurilor. 
Panoul de construcţie conţine o carcasă de 
armare tridimensională, ce constă din plăci 
reticulare, tije diagonale ce le unesc una cu 
alta şi un miez termoizolant amplasat între 
plăcile reticulare. Noutatea constă în aceea 
că plăcile reticulare sunt executate în formă 
de zigzag la vederea de sus a panoului mon-
tat şi sunt amplasate adiacent miezului, iar ti-
jele diagonale sunt executate dintr-un ma-
terial cu coeficientul de conductibilitate 
termică λ ≤ 0,25. 
Rezultatul tehnic constă în sporirea pro-
prietăţilor portante şi termoprotectoare ale 
panoului cu reducerea concomitentă a masei 
proprii a panoului. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Building panel 
(57) The invention relates to the construction, in 

particular to sandwich building panels which 
can be used for rapid erection of bearing 
walls of various buildings and floors therein. 
The building panel includes a three-
dimensional reinforcing frame, consisting of 
mesh sheets, diagonal rods connecting them 
with each other and a heat-insulating core, 
placed between the mesh sheets. Novelty 
consists in that the mesh sheets are made 
zigzag at the top view of the mounted panel 
and are placed close to the core, and the di-
agonal rods are made of a material with the 
heat conductivity coefficient of λ ≤ 0.25. 
The technical result is to increase the bear-
ing and heat-shielding properties of the panel 
with the concomitant reduction of the own 
weight of the panel. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Строительная панель 
(57) Изобретение относится к строительству, в 

частности к многослойным строительным 
панелям, которые могут быть использова-
ны для быстрого возведения несущих 
стен зданий различного назначения и пе-
рекрытий в них. 
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Строительная панель включает объемный 
армирующий каркас, состоящий из сетча-
тых листов, соединяющих их друг с дру-
гом диагональных стержней и теплоизо-
ляционного сердечника, размещенного 
между сетчатыми листами. Новизна со-
стоит в том, что сетчатые листы выполне-
ны зигзагообразными при виде сверху 
смонтированной панели и размещены 
вплотную к сердечнику, а диагональные 
стержни выполнены из материала с ко-
эффициентом теплопроводности λ ≤ 0,25.  
Технический результат состоит в повыше-
нии несущих и теплозащитных свойств 
панели при одновременном снижении 
собственной массы панели. 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 3 
 

 
(11) 362 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F03D 3/00 (2006.01)  

F03D 3/06 (2006.01)  
(21) s 2011 0028 
(22) 2009.11.23 
(67)* a 2009 0122, 2011.02.11 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACA-

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

MD; BURCIU Vitalie, MD 
(54) Turbin ă a motorului eolian cu ax de rota ţie 

vertical 
(57) Invenţia se referă la energetica eoliană, şi 

anume la motoarele eoliene cu turbină cu ax 
vertical şi poate fi utilizată la instalaţiile ener-
getice eoliene. 
Turbina motorului eolian cu ax de rotaţie ver-
tical conţine un ax vertical (1), pe care sunt 
fixate orizontal un disc superior şi un disc in-
ferior (2,3), între care sunt fixate palete, ex-
ecutate identic şi amplasate simetric faţă de 
ax (1). Paletele sunt executate cu un profil 
format de arcuri de cerc interior şi exterior. 
Raza arcului de cerc interior este egală cu 
raza turbinei, totodată centrul arcului de cerc 
interior este situat pe marginea exterioară a 
paletei adiacente, opus direcţiei de rotaţie a 
turbinei. Raza arcului de cerc exterior este 
de R/3, totodată centrul lui este situat pe un 
arc de cerc cu raza de 0,75R de la centru, 
care coincide cu centrul turbinei. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Turbine of windmill with vertical axis of 
rotation 

(57) The invention relates to wind-power engi-
neering, namely to turbine windmills with ver-
tical axis of rotation and can be used in wind-
driven electric plants. 

  The turbine of windmill with vertical axis of 
rotation contains a vertical axis (1), on which 
are horizontally fixed upper and lower disks 
(2, 3), between which are fixed blades, made 
identically and symmetrically located relative 
to the axis (1). The blades are made with a 
profile, formed by the inner and outer arcs of 
circles. The radius of the inner arc of circle is 
equal to the radius of turbine, the center of 
the inner arc of circle being placed on the 
outer edge of the adjacent blade, against the 
direction of rotation of the turbine. The radius 
of the outer arc of circle is equal to R/3, its 
center being placed on the arc of circle with a 
radius of 0.75R from the center, coinciding 
with the center of the turbine. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Турбина ветродвигателя с вертикаль-
ной осью вращения 

(57) Изобретение относится к ветроэнергети-
ке, а именно к турбинным ветродвигате-
лям с вертикальной осью вращения и мо-
жет быть использовано в ветроэнергети-
ческих установках.  
Турбина ветродвигателя с вертикальной 
осью вращения содержит вертикальную 
ось (1), на которой горизонтально закреп-
лены верхний и нижний диски (2, 3), меж-
ду которыми закреплены лопасти, одина-
ково выполненные и симметрично распо-
ложенные относительно оси (1). Лопасти 
выполнены c профилем, образованном 
внутренней и наружной дугами окружно-
стей. Радиус внутренней дуги окружности 
равен радиусу турбины, причем центр 
внутренней дуги окружности расположен 
на внешнем крае смежной лопасти, про-
тив направления вращения турбины. Ра-
диус наружной дуги окружности равен R/3, 
причем ее центр расположен на дуге ок-
ружности с радиусом 0,75R с центра, сов-
падающим с центром  турбины. 
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 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 

 
 
 

 
(11) 363 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F04B 13/02 (2006.01)  

B01F 15/04 (2006.01)  
F02M 37/04 (2006.01)  

(21) s 2010 0175 
(22) 2010.10.21 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

"MECAGRO", MD 
(72)  HĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, 

MD; MOLOTCOV Iurii, MD 
(54) Dispozitiv pentru dozarea şi amestecarea 

lichidelor 
(57) Invenţia se referă la dozarea şi amestecarea 

componentelor lichide, şi anume a compo-
nentelor amestecurilor combustibile pentru 
motoare cu ardere internă, şi poate fi utilizată 
şi în alte domenii ale industriei chimice şi 
alimentare. 
Dispozitivul pentru dozarea şi amestecarea 
lichidelor conţine racorduri de debitare (6) a 
componentelor amestecului cu elemente de 
dozare (5), unite cu o pompă centrifugă (2) 
cu mai multe etaje prin racorduri de aspiraţie 
(4). La ieşirea pompei (2) este unit un racord 
de evacuare (3) a produsului finit, pe care 
este montat un ventil de închidere (7). 
Spaţiul interior al pompei (2) formează o 
cameră de amestecare. Numărul de racor-
duri (6, 4) este egal cu numărul de compo-
nente ale amestecului. 
Rezultatul constă în simplificarea con-
strucţiei dispozitivului şi majorarea calităţii 
 
 
 

de dozare şi amestecare a componentelor 
amestecului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for dispensing and mixing liquids 
(57) The invention relates to dispensing and mix-

ing of liquid components, namely compo-
nents of fuel mixtures for internal combustion 
engines, and can be used in other fields of 
chemical and food industry. 
The device for dispensing and mixing liquids 
contains mixture components feeding branch 
pipes (6) with dosing elements (5), con-
nected through suction branch pipes (4) to a 
multistage centrifugal pump (2). To the outlet 
of the pump (2) is attached an outlet pipe (3) 
of the finished product, on which is mounted 
a lock valve (7). The inner cavity of the pump 
(2) forms a mixing chamber. The number of 
branch pipes (6, 4) is equal to the number of 
mixture components. 
The result is to simplify the design of the de-
vice and increase the quality of dispensing 
and mixing of the components of mixture. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для дозирования и смеши-
вания жидкостей 

(57) Изобретение относится к дозированию и 
смешиванию жидких компонентов, а 
именно компонентов горючих смесей для 
двигателей внутреннего сгорания, и мо-
жет быть использовано в других областях 
химической и пищевой промышленности. 
Устройство для дозирования и смешивания 
жидкостей содержит патрубки подачи (6) 
компонентов смеси с дозирующими элемен-
тами (5), соединенные через всасывающие 
патрубки (4) с многоступенчатым центро-
бежным насосом (2). К выходу насоса (2) 
подсоединен патрубок отвода (3) готового 
продукта, на котором смонтирован запор-
ный вентиль (7). Внутренняя полость насоса 
(2) формирует смесительную камеру. Коли-
чество патрубков (6, 4) равно количеству 
компонентов смеси. 
Результат состоит в упрощении конструкции 
устройства и повышении качества дозиро-
вания и смешивания компонентов смеси. 
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(11) 364 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H01L 35/30 (2006.01)  

G01K 7/02 (2006.01)  
G01K 7/10 (2006.01)  
G01K 7/12 (2006.01)  

(21) s 2010 0124 
(22) 2010.07.13 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

NICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

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

(54) Procedeu de m ăsurare a coeficientului 
for ţei termoelectromotoare în microfir în 
izola ţie de sticl ă 

(57) Invenţia se referă la domeniul tehnicii elec-
tronice de măsurare a efectelor termoelectri-
ce şi poate fi utilizată la măsurarea coeficien-
tului forţei termoelectromotoare în microfir în 
izolaţie de sticlă. 
Procedeul de măsurare a coeficientului forţei 
termoelectromotoare în microfir în izolaţie de 
sticlă include crearea gradientului de 
temperatură la extremităţile microfirului în 
izolaţie de sticlă, stabilizarea în regim auto-
mat a gradientului prin modificarea tempera-
turii la extremităţile lui, variind tensiunea la 
bornele sobelor, în care este amplasat micro-
firul, şi determinarea coeficientului forţei ter-
moelectromotoare.  
Rezultatul tehnic constă în majorarea preci-
ziei măsurării forţei termoelectromotoare în 
microfir în izolaţie de sticlă. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for measuring the thermoelectric 
coefficient in microwire in glass insula-
tion 

(57) The invention relates to the field of electronic 
engineering for measuring the thermoelectric 
effects and can be used for measuring the 
thermoelectric coefficient in microwire in 
glass insulation. 
The method for measuring the thermoelectric 
coefficient in microwire in glass insulation in-
cludes the creation of a temperature gradient 
at the ends of the microwire in glass insula-
tion, stabilization in the automatic mode of 
gradient by changing the temperature at the 
ends of the microwire, changing the voltage 
at the terminals of furnaces, in which is lo-
cated the microwire, and determination of the 
thermoelectric coefficient. 
The technical result is to increase the accu-
racy of measurement of thermoelectromotive 
force in microwire in glass insulation. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ измерения коэффициента тер-
моэлектродвижущей силы в микропро-
воде в стеклянной изоляции 

(57) Изобретение относится к области элек-
тронной техники для измерения термо-
электрических эффектов и может быть ис-
пользовано для измерения коэффициента 
термоэлектродвижущей силы в микропро-
воде в стеклянной изоляции. 
Способ измерения коэффициента термо-
электродвижущей силы в микропроводе в 
стеклянной изоляции включает создание 
температурного градиента на концах мик-
ропровода в стеклянной изоляции, стаби-
лизацию  в автоматическом режиме гра-
диента путем изменения температуры на 
концах микропровода, меняя напряжение 
на клеммах печей, в которых расположен 
микропровод, и определение коэффици-
ента термоэлектродвижущей силы. 
Технический результат состоит в увеличе-
нии точности измерения термоэлектро-
движущей силы в микропроводе в стек-
лянной изоляции. 
 

 
 П. формулы: 1 
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 FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2011.03.31  

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 menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

(51) Indici de clasificare (21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 4062 C1 B01J 31/02 (2006.01)  

C07D 213/00 (2006.01)  
C07D 213/16 (2006.01)  
C07D 233/00 (2006.01)  
C07D 233/54 (2006.01)  
C07D 233/61 (2006.01) 

a 2010 0004 2010.01.16 8/2010 

2 MD 4063 C1 B82B 3/00 (2006.01)  
C01G 23/047 (2006.01)  
C25D 11/26 (2006.01) 

a 2010 0024 2010.02.18 8/2010 

3 MD 4064 C1 C12G 1/06 (2006.01)  
B01J 10/00 (2006.01) 

a 2010 0023 2010.02.17 8/2010 

4 MD 4065 C1 F16C 11/00 (2006.01)  
F16C 11/02 (2006.01)  
F16C 11/10 (2006.01)  
F16J 1/18 (2006.01) 

a 2008 0257 2008.10.08 8/2010 

5 MD 4066 C1 F24H 6/00 (2006.01)  
F24H 7/00 (2006.01)  
F24J 2/34 (2006.01)  
F24H 7/02 (2006.01)  
F24H 7/04 (2006.01)  
F24J 2/00 (2006.01)  
F24J 2/04 (2006.01)  
F24J 2/06 (2006.01)  
F24J 2/16 (2006.01)  
F24J 2/36 (2006.01)  
F24J 3/00 (2006.01)  
F25D 1/00 (2006.01) 

a 2008 0231 2008.09.01 8/2010 

6 MD 4067 C1 G05F 1/46 (2006.01)  
G05F 1/56 (2006.01) 

a 2008 0226 2008.08.26 8/2010 
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FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
eliberate la 2011.03.31 

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  
menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 OMPI 

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

(22) Data  
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 241 Z B82B 3/00 (2006.01)  

C01G 21/21 (2006.01)  
C09K 11/66 (2006.01)  
C09K 11/56 (2006.01)  
C08L 89/06 (2006.01) 

s 2009 0238 2009.12.29 7/2010 

2 MD 242 Z B82B 3/00 (2006.01)  
C01G 21/21 (2006.01)  
C09K 11/66 (2006.01)  
C09K 11/56 (2006.01) 

s 2010 0019 2010.01.26 7/2010 

3 MD 250 Z A01G 7/06 (2006.01)  
C11C 3/04 (2006.01)  
A01N 37/02 (2006.01)  
A01N 27/00 (2006.01)  
A01N 37/06 (2006.01)  
A01F 25/00 (2006.01) 

s 2010 0082 2010.04.29 8/2010 

4 MD 251 Z A01H 1/04 (2006.01)  
A01H 1/06 (2006.01)  
C12Q 1/70 (2006.01)  
C12R 1/94 (2006.01) 

s 2010 0075 2010.04.22 8/2010 

5 MD 253 Z A23L 1/30 (2006.01)  
A23L 1/076 (2006.01)  
A61K 36/87 (2006.01)  
A61K 36/21 (2006.01)  
A61K 9/14 (2006.01)  
A61K 131/00 (2006.01) 

s 2010 0073 2010.04.19 8/2010 

6 MD 254 Z A23N 17/00 (2006.01)  
B01F 7/00 (2006.01) 

s 2010 0007 2010.01.15 8/2010 

7 MD 255 Z A61B 8/06 (2006.01)  
A61B 8/08 (2006.01) 

s 2009 0229 2009.12.15 8/2010 

8 MD 256 Z A61B 17/56 (2006.01) s 2009 0226 2009.12.09 8/2010 
9 MD 257 Z A61B 17/56 (2006.01)  

A61B 17/74 (2006.01)  
A61B 17/80 (2006.01) 

s 2010 0098 2010.05.28 8/2010 

10 MD 258 Z A61K 35/14 (2006.01)  
A61K 35/28 (2006.01)  
A61B 17/42 (2006.01)  
A61B 17/425 (2006.01)  
A61P 15/08 (2006.01) 

s 2010 0112 2009.12.14 8/2010 

11 MD 259 Z A61N 5/02 (2006.01)  
A61N 5/067 (2006.01)  
A61N 5/10 (2006.01)  
A61B 17/00 (2006.01)  
A61B 18/02 (2006.01) 

s 2010 0085 2010.05.03 8/2010 

12 MD 260 Z B60F 3/00 (2006.01) s 2010 0061 2010.04.06 8/2010 
13 MD 261 Z B82B 3/00 (2006.01)  

H01B 1/00 (2006.01)  
H01B 1/02 (2006.01)  
H01B 13/00 (2006.01) 

s 2010 0015 2010.01.19 8/2010 

14 MD 262 Z C25D 1/04 (2006.01)  
C25D 3/20 (2006.01)  
C25D 3/54 (2006.01)  
C25D 5/54 (2006.01)  
C25D 21/02 (2006.01) 

s 2009 0237 2009.12.29 8/2010 

15 MD 263 Z F04D 13/08 (2006.01) s 2010 0056 2010.03.26 8/2010 
16 MD 264 Z F16L 33/22 (2006.01)  

F16L 33/207 (2006.01) 
s 2010 0033 2009.07.31 8/2010 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
17 MD 265 Z F24J 2/42 (2006.01)  

F03G 6/02 (2006.01)  
F03G 6/06 (2006.01)  
F24J 2/00 (2006.01)  
F24J 2/05 (2006.01)  
F24J 2/06 (2006.01)  
F24J 2/24 (2006.01)  
F24J 2/34 (2006.01)  
F24H 7/00 (2006.01)  
F24H 7/02 (2006.01)  
F24H 7/04 (2006.01)  
F28D 1/00 (2006.01)  
H01L 31/042 (2006.01)  
H02N 6/00 (2006.01) 

s 2009 0181 2009.09.28 8/2010 

18 MD 266 Z G01N 3/00 (2006.01)  
G01N 3/08 (2006.01)  
G01N 3/28 (2006.01) 

s 2010 0078 2010.04.26 8/2010 

19 MD 267 Z G09F 3/03 (2006.01)  
E05B 39/02 (2006.01) 

s 2009 0228 2009.12.12 8/2010 

20 MD 268 Z H03B 7/14 (2006.01)  
A61N 1/02 (2006.01)  
A61N 5/04 (2006.01)  
A61N 7/00 (2006.01)  
H03B 19/14 (2006.01) 

s 2009 0150 2009.08.11 8/2010 
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II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патенты на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of rejected plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных патентов на сорт растения 

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

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

  Перечень восстановленных патентов на сорт растения   
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 
Published plant variety patent applications / 

Опубликованные заявки на патенты на сорт растения 
 

Nr. 
crt. 

Nr. cererii /  
Data depozit     

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea propusă  
a soiului 

No. Application number /  
Filing date   

a. Applicant  
b. Breeder                      

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety  
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки /  
Дата подачи                                       

а. Заявитель       
b. Селекционер     

Название вида 
(Ботанический таксон)      

Предложенное 
наименование сорта 

1 2 3 4 5  

1 v 2011 0001 /  

2011.01.03 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTI-
TUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC 
DE HORTICULTURĂ ŞI TEH-
NOLOGII ALIMENTARE, MD 

 

b. BUCARCIUC Victor, MD; 
FISCHER Christa, DE 

MĂR 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Apple 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Яблоня 

(Malus domestica Borkh.) 

COREAGAT 

2 v 2011 0002 /  

2011.01.03 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTI-
TUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC 
DE HORTICULTURĂ ŞI TEH-
NOLOGII ALIMENTARE, MD 

 

b. BUCARCIUC Victor, MD; 
FISCHER Christa, DE 

MĂR 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Apple 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Яблоня 

(Malus domestica Borkh.) 

COREAL 

3 v 2011 0003 /  

2011.01.03 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTI-
TUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC 
DE HORTICULTURĂ ŞI TEH-
NOLOGII ALIMENTARE, MD 

 

b. BUCARCIUC Victor, MD; 
FISCHER Christa, DE 

MĂR 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Apple 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Яблоня 

(Malus domestica Borkh.) 

COREALOR 

4 v 2011 0004 /  

2011.01.03 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTI-
TUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC 
DE HORTICULTURĂ ŞI TEH-
NOLOGII ALIMENTARE, MD 

 

b. BUCARCIUC Victor, MD; 
FISCHER Christa, DE 

MĂR 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Apple 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Яблоня 

(Malus domestica Borkh.) 

COREDOVA 

5 v 2011 0005 /  

2011.01.03 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTI-
TUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC 
DE HORTICULTURĂ ŞI TEH-
NOLOGII ALIMENTARE, MD 

 

b. BUCARCIUC Victor, MD; 
FISCHER Christa, DE 

MĂR 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Apple 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Яблоня 

(Malus domestica Borkh.) 

COREJUNO 
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1 2 3 4 5  

6 v 2011 0006 /  

2011.01.03 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ 
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICUL-
TURĂ ŞI TEHNOLOGII  
ALIMENTARE, MD 

 

b. BUCARCIUC Victor, MD; 
FISCHER Christa, DE 

MĂR 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Apple 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Яблоня 

(Malus domestica Borkh.) 

COREOR 

7 v 2011 0007 /  

2011.01.03 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ 
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICUL-
TURĂ ŞI TEHNOLOGII ALI-
MENTARE,  MD 

 

b. BUCARCIUC Victor, MD; 
FISCHER Christa, DE 

MĂR 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Apple 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Яблоня 

(Malus domestica Borkh.) 

CORETARD 

 
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate / 

Granted plant variety patents / 
Предоставленные патенты на сорт растения 

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. cererii /   
Data depozit     

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună                           
(Taxonul botanic)                          

Denumirea  
 soiului 

Numărul de brevet /  
Data  acordării 

No. Application number /   
Filing date   

a.  Holder 
b. Breeder                      

Common name                  
(Botanical taxon)            
 

Variety  
denomination 
 

Patent 
number / 
Date of grant 

№ 
п/п 

 
Номер заявки /  
Дата подачи                                       

 
а. Патентообладатель      
b. Селекционер                    

 
Название вида 
(Ботанический 
таксон)      

 
Наименование 
сорта 

 
Номер патента / 
Дата 
предоставления  

1 2 3 4 5 6 
1 v 2004 0014 / 

2004.05.11 
a. INSTITUTUL DE GE-
NETICĂ ŞI FIZIOLOGIE 
A PLANTELOR AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 
 
b. GONCEARIUC Maria, 
MD; BALMUŞ Zinaida, 
MD 

ŞERLAI  
(Salvia sclarea L.) 
 
Sage  
(Salvia sclarea L.) 
 
Шалфей 
мускатный 
(Salvia sclarea L.) 
 
 
 

DACIA-99 85 / 2011.04.30 
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

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

 

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

Protection of Trademarks. 

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

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

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

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal        

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

 Expected expiration date of registration validity    

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

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

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

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

  Date of availability for public of the non-examined application 

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

  Date of availability for public of the examined application 

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

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

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

  Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification), List of goods and/or services 
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(526)  Elementele mărcii asupra cărora  nu se extinde dreptul exclusiv   

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

  Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the 
Figurative Elements of Marks (Vienna Classification) 

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a statului  

  Indication of the fact that the mark is the state property 

(551)  Indicarea faptului că marca este colectivă sau de certificare     

  Indication to the effect that the mark is a collective mark or a certification    

(554)  Indicarea faptului că marca  este  tridimensională 

  Indication to the effect that the mark is a three-dimensional mark 

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului     

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Î

I
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(210) 027117 
(220) 2010.05.12 
(730) EVANOISE S.R.L., MD  

Str. Alexe Mateevici nr. 9,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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. 
 

 
 
(210) 027426 
(220) 2010.07.07 
(730) Heinz Italia S.p.A., IT  

Via Migliara 45-04100 Latina, Italia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse alimentare şi băuturi pentru copii şi 

invalizi; produse alimentare şi băuturi dieteti-
ce; preparate medicamentoase şi farmaceuti-
ce, prafuri, esenţe, concentrate şi alte compo-
ziţii pentru fabricarea băuturilor dietetice; 

 

29   - băuturi pe bază de lapte, produse lactate, 
lapte praf şi preparate ce conţin lapte praf, 
produse uscate sau conservate, incluse în 
această clasă; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

30   - preparate făcute din cereale, suplimente ali-
mentare de uz uman, băuturi din ciocolată cu 
lapte, băuturi din cacao cu lapte, biscuiţi, pră-
jituri, patiserie, produse de cofetărie; 

 

32   - prafuri pentru prepararea băuturilor; băuturi 
gata pentru întrebuinţare, băuturi cu conţinut 
de lapte şi băuturi nutritive. 

 

 

(210) 028026 
(220) 2010.11.01 
(730) Vion-Impex S.R.L., MD  

Str. Bucureşti nr. 91, bloc 1,  
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; 

 

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; 

 

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 se-
miprelucrată (cu excepţia sticlei de construc-
ţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în 
alte clase; 

 

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

 

 

 
 
(210) 028051 
(220) 2010.11.03 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 028052 
(220) 2010.11.03 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătă-

rie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensu-
lelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau se-
miprelucrată (cu excepţia sticlei de construc-
ţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în 
alte clase; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00; 29.01.01. 
 

 
 

(210) 028053 
(220) 2010.11.03 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 

clase; cuverturi de pat şi de masă; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 028054 
(220) 2010.11.03 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00; 29.01.01. 
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(210) 028055 
(220) 2010.11.03 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 028056 
(220) 2010.11.03 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01. 
 

 
 
 
 

(210) 028057 
(220) 2010.11.03 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: 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; 

 

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) 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 028065 
(220) 2010.11.09 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: roşu. 
(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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 028066 
(220) 2010.11.09 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 028067 
(220) 2010.11.09 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: 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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 028188 
(220) 2010.12.03 
(730) SERBUL Sergiy, UA  

Ul. Vîsoţkogo nr. 5, kv. 32, UA-65123, Odes-
sa, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - băuturi şi sucuri din fructe. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 028191 
(220) 2010.11.25 
(730) EREMIA Veaceslav, MD  

Str. Ialoveni nr. 92, bloc 2,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 
SANDU Evgheni, MD  
Str. Ialoveni nr. 96, bloc A, ap. 21,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 
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(210) 028206 
(220) 2010.11.29 
(730) SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere  
  cu capital str ăin, MD  

Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 08.01.20; 19.07.09; 25.01.18; 25.01.19. 
 

 
 
(210) 028216 
(220) 2010.12.01 
(730) Vifor (International) AG  

(Vifor (International) Ltd.)  
(Vifor (International) Inc.), CH  
Rechenstrasse 37, 9014 St. Gall, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice, veterinare şi igienice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
 
 
 

(210) 028235 
(220) 2010.12.01 
(730) DUMITRAŞCU Ivan, MD  

Str. Tineretului nr. 22,  
MD-5900, Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.13.25; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 028236 
(220) 2010.12.01 
(730) DUMITRAŞCU Ivan, MD  

Str. Tineretului nr. 22,  
MD-5900, Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
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de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.04.02; 26.11.05; 26.11.13; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 028237 
(220) 2010.12.01 
(730) DUMITRAŞCU Ivan, MD  

Str. Tineretului nr. 22,  
MD-5900, Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.13.25; 27.05.22. 
 

 

(210) 028238 
(220) 2010.12.01 
(730) DUMITRAŞCU Ivan, MD  

Str. Tineretului nr. 22,  
MD-5900, Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.11.09; 27.05.09; 28.05.00; 
25.01.19. 

 

 
 
(210) 028239 
(220) 2010.12.01 
(730) DUMITRAŞCU Ivan, MD  

Str. Tineretului nr. 22,  
MD-5900, Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
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de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 24.01.01; 26.04.01; 26.11.06; 26.11.13; 
28.05.00. 

 

 
 
(210) 028240 
(220) 2010.12.01 
(730) DUMITRAŞCU Ivan, MD  

Str. Tineretului nr. 22,  
MD-5900, Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.03; 25.07.21; 26.04.09; 26.04.18; 
28.05.00. 

 

 

(210) 028245 
(220) 2010.12.06 
(730) SALEMI Rosario, MD  

Str. Andrei Doga nr. 2, bloc 1, ap. 24-A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, gri, 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare. 

 

(531) CFE(5) 01.15.14; 18.01.21; 26.01.18; 27.05.22; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 028253 
(220) 2010.12.07 
(730) MUSTEAŢĂ Eduard, MD  

Bd. Traian nr. 6, bloc 4, ap. 16,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
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(210) 028269 
(220) 2010.12.09 
(730) SALEMI Rosario, MD  

Str. Andrei Doga nr. 2, bloc 1, ap. 24-A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 

protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi destina-
te să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

 

 
 
(210) 028270 
(220) 2010.12.09 
(730) SALEMI Rosario, MD  

Str. Andrei Doga nr. 2, bloc 1, ap. 24-A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde, gri,  

oranj. 
(511) NCL(9) 
45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 

protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi destina-
te să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 01.15.14; 18.01.21; 26.01.18; 27.05.22; 
29.01.14. 

 

(210) 028271 
(220) 2010.12.10 
(730) BESCHIERU Radu, MD  

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
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 se-
miprelucrată (cu excepţia sticlei de construc-
ţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în 
alte clase; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 19.07.01; 19.07.23. 
 

 
 
(210) 028277 
(220) 2010.12.20 
(730) SĂNĂTATE EVP S.R.L., MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 23,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

(531) CFE(5) 03.11.03; 24.01.05; 24.01.15; 24.11.03; 
24.13.01; 24.13.02; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 028296 
(220) 2010.12.13 
(730) ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, GB  

St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, 
BS32 4QJ, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

de comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi 
instrumente de comunicaţii şi telecomunicaţii; 
aparate şi instrumente electrice şi electronice 
pentru procesarea, înregistrarea, depozitarea, 
transmiterea, extragerea sau recepţionarea 
datelor; aparate şi instrumente pentru înregis-
trarea, transmiterea, amplificarea sau repro-
ducerea sunetului, imaginilor, informaţiilor sau 
datelor codificate; camere de filmat; aparate, 
instrumente şi echipamente de fotografiat; 
aparate, instrumente şi echipamente de pre-

lucrare a imaginilor; aparate şi instrumente de 
televiziune şi radio; transmiţătoare şi recep-
toare pentru difuzare de telecomunicaţii, radio 
şi televiziune; aparate pentru acces la pro-
grame difuzate sau transmise; holograme; 
calculatoare; echipamente periferice pentru 
calculatoare; circuite electronice programate 
purtătoare de date; programe de calculator; 
software de calculator; discuri, benzi şi fire, 
toate fiind purtătoare magnetice de date; 
carduri magnetice neînregistrate şi preînregis-
trate; carduri de date; carduri de memorie; 
carduri smart; carduri conţinând microproce-
soare; carduri de circuite integrate; carduri 
electronice de identificare; cartele telefonice; 
carduri de credit telefonice; carduri de credit; 
carduri de debit; carduri pentru jocuri electro-
nice create pentru a fi utilizate cu telefoanele; 
CD ROM-uri; purtătoare magnetice, digitale şi 
optice de date; medii magnetice, digitale şi 
optice de înregistrare şi stocare de date (neîn-
registrate şi preînregistrate); software de cal-
culator furnizate de pe Internet; publicaţii elec-
tronice (descărcabile) furnizate on-line din 
baze de date computerizate sau de pe Inter-
net; software de calculator şi aparate de tele-
comunicaţii (inclusiv modeme) pentru a permi-
te conectarea la baze de date, la reţele locale 
şi la Internet; software de calculator pentru a 
permite serviciile de teleconferinţă, videocon-
ferinţă şi videofon; software de calculator pen-
tru a permite căutarea şi recuperarea de date; 
software de calculator pentru accesarea de 
baze de date, servicii de telecomunicaţii, reţe-
le de calculator şi aviziere electronice; softwa-
re pentru jocurile de calculator; muzică digita-
lă (descărcabilă) furnizată de la o bază de 
date computerizată sau de pe Internet; muzi-
că digitală (descărcabilă) furnizată de pe web 
site-uri MP3 de pe Internet; dispozitive pentru 
reproducerea muzicii recepţionate de pe In-
ternet; playere MP3; fotografii, imagini, grafi-
că, sunete sincron, filme, înregistrări video şi 
programe audiovizuale (descărcabile) furniza-
te on-line sau din baze de date computerizate 
sau de pe Internet sau de pe web site-uri de 
Internet; aparate şi instrumente de monitoriza-
re de la distanţă; software de calculator utili-
zate în monitorizarea de la distanţă; transmi-
ţătoare şi receptoare prin satelit; sateliţi de 
telecomunicaţii şi difuzare; semnale de radio-
telefoane şi suporturi pentru telefoane; fire şi 
cabluri electrice; cabluri optice; fire de rezis-
tenţă; electrozi; sisteme şi instalaţii de tele-
comunicaţii; terminale pentru reţele telefonice; 
comutatoare telefonice; aparate de telecomu-
nicaţii, de stocare, de conversie şi de proce-
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sare a semnalului de intrare; echipament tele-
fonic; echipament pentru telefoane fixe, 
transportabile, mobile, automate sau activate 
prin voce; terminale multimedia; terminale 
interactive pentru afişarea şi comandarea de 
produse şi servicii; aparate şi instrumente de 
paging, de radiopaging şi de radiotelefon; 
telefoane, telefoane mobile şi microtelefoane; 
maşini de fax; accesorii pentru telefoane şi 
microtelefoane; adaptoare pentru a fi folosite 
cu telefoane; încărcătoare de baterie pentru a 
fi folosite cu telefoane; unităţi încorporând un 
difuzor montate în birou sau în automobil pen-
tru a permite utilizarea automată a microtele-
foanelor; suporturi pentru microtelefoane 
montate în automobile; huse şi cutii adaptate 
special pentru păstrarea sau transportarea 
telefoanelor portabile şi echipamentelor şi 
accesoriilor de telefon; agende personale 
computerizate; antene; baterii; microproce-
soare; tastaturi; modeme; maşini de calculat; 
ecrane de afişare; sisteme electronice de 
poziţionare globală; aparate şi instrumente 
electronice de navigare, de localizare şi de 
poziţionare; aparate şi instrumente de monito-
rizare (altele decât monitorizarea in-vivo); 
aparate şi instrumente radio; aparate şi in-
strumente electrice de control, de testare (al-
tele decât testarea in-vivo), de semnalizare, 
de verificare (supraveghere) şi de instruire; 
aparate şi instrumente optice şi electrooptice; 
filme video; aparate şi echipamente audiovi-
zuale; echipamente şi aparate de jocuri elec-
tronice; accesorii şi echipamente periferice 
electrice şi electronice destinate şi adaptate 
pentru utilizarea cu calculatoare, aparate au-
diovizuale, echipamente şi aparate de jocuri 
electronice; părţi şi fitinguri pentru toate pro-
dusele sus-menţionate; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
asigurarea şi finanţarea aparatelor, sistemelor 
şi instalaţiilor de telecomunicaţii; furnizare de 
facilităţi şi servicii legate de cărţi de credit; 
furnizarea de servicii de transfer electronic de 
fonduri şi de facilităţi de tranzacţii on-line; 
servicii financiare; servicii bancare; servicii de 
management al investiţiilor şi fondurilor; ad-
ministrare de fonduri şi investiţii; servicii fi-
nanciare computerizate; furnizare de servicii 
de estimare on-line; afaceri în domeniul bunu-
rilor imobiliare; managementul bunurilor imo-
biliare, informaţii şi consultaţii cu privire la 
cele sus-menţionate; furnizare de informaţii 
financiare; cotări de bursă; servicii de informa-
re privind acţiunile şi obligaţiile; brokeraj în 
domeniul acţiunilor, hârtiilor de valoare de stat 
şi obligaţiilor; activităţi de strângere de fon-

duri; colectări băneşti în scopuri caritabile, 
organizare de colectări băneşti şi organizare 
de activităţi de strângere de fonduri; sponsori-
zare financiară; servicii de acordare a reduce-
rilor; servicii de informare şi de consultanţă cu 
privire la asigurări, la afaceri financiare, la 
afaceri monetare, la efectuarea operaţiunilor 
bancare de acasă şi prin Internet, la informa-
rea în domeniul acţiunilor şi obligaţiilor, la 
brokeraj în domeniul acţiunilor, hârtiilor de 
valoare de stat şi obligaţiilor furnizate on-line 
dintr-o bază de date de calculator sau de pe 
Internet; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; servicii de comuni-
caţii; servicii de telefonie, servicii de telefonie 
mobilă, de fax, de telex, de colectare şi 
transmitere de mesaje, de radiopaging, de 
redirecţionare a apelurilor, de mesagerie vo-
cală, de informaţii şi de poştă electronică; 
transmiterea, predarea şi recepţionarea sune-
telor, datelor, imaginilor, muzicii şi informaţi-
ilor; servicii electronice de predare a mesaje-
lor; servicii de informare on-line legate de 
telecomunicaţii; servicii de interschimbare de 
date; transfer de date prin telecomunicaţii; 
servicii de comunicare prin satelit; servicii de 
difuzare; difuzare sau transmitere de progra-
me radio sau de televiziune şi de filme, de 
programe de teleshopping şi webshopping; 
servicii de videotext, de teletext şi de date 
video; difuzare şi predare de conţinuturi mul-
timedia prin reţele electronice de comunicaţii; 
servicii de mesaje video; servicii de videocon-
ferinţă; servicii de videotelefonie; telecomuni-
caţie de informaţii (inclusiv pagini web), de 
programe de calculator şi de orice alte date; 
furnizarea de acces utilizatorilor la Internet; 
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii 
sau linkuri la Internet sau la baze de date; 
furnizarea de acces utilizatorilor la Internet 
(furnizori de servicii); furnizarea şi operarea 
de conferinţe, de grupuri de discuţie şi de chat 
room-uri electronice; furnizarea de acces la 
web site-urile de muzică digitală pe Internet; 
furnizarea de acces la web site-urile MP3 pe 
Internet; predarea de muzică digitală prin te-
lecomunicaţii; furnizarea de acces la infra-
structurile de telecomunicaţii pentru alţi opera-
tori; operarea şi furnizarea de motoare de 
căutare; servicii de acces la telecomunicaţii; 
transmiterea de mesaje şi de imagini cu ajuto-
rul calculatorului; comunicare prin intermediul 
calculatorului; servicii de agenţii de ştiri; 
transmitere de ştiri şi informaţii de afaceri 
curente; închirierea, leasingul sau arendarea 
aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor sau 
componentelor pentru folosire în furnizarea 
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serviciilor sus-menţionate; servicii consultative 
şi informative referitoare la toate serviciile 
sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice şi cercetare şi 
design referitoare la acestea; servicii de cer-
cetare de laborator; managementul proiecte-
lor de cercetare, de design şi de elaborare; 
cercetare, design şi elaborare de produs; cer-
cetare tehnică; servicii de cercetare, design şi 
elaborare cu privire la calculatoare, la pro-
grame de calculator, la sisteme de calculator, 
la soluţii de aplicare a software de calculator, 
la sisteme de procesare de date, la manage-
mentul de date, la sisteme de procesare a 
informaţiei computerizate, la servicii de co-
municaţii, la soluţii de comunicaţii, la aplicaţii 
de comunicaţii, la sisteme de comunicaţii şi la 
interfeţe de reţea şi furnizarea de consultanţă 
tehnică, de informaţii şi recomandări cu privire 
la cele sus-menţionate; testare tehnică; testa-
re industrială; pregătirea de rapoarte şi studii 
tehnice; servicii de calculatoare; actualizare şi 
design de hardware de calculator; întreţinere 
tehnică, actualizare şi design de firmware de 
calculator, de software de calculator şi de 
programe de calculator; servicii de programa-
re pentru calculatoare; pregătirea şi furnizarea 
de informaţii cu privire la calculatoare şi la 
echipamentul de reţele de calculator; servicii 
de consultanţă tehnică în domeniul tehnologi-
ei informaţionale şi telecomunicaţiilor; design 
şi elaborare de sisteme de calculator şi de 
sisteme şi echipamente de telecomunicaţii; 
servicii de management computerial; servicii 
de suport operaţional pentru reţele de calcula-
tor, pentru reţele de telecomunicaţii şi reţele 
de transmisie de date; servicii on-line pentru 
calculatoare; servicii de programare furnizate 
on-line; furnizarea accesului la o reţea elec-
tronică on-line pentru extragerea de informaţii; 
închiriere de calculatoare; design, desenare şi 
scriere autorizată, toate pentru compilarea 
paginilor web pe Internet; servicii de creare de 
imagini virtuale şi interactive; crearea, opera-
rea şi întreţinerea tehnică a bazelor de date, 
intrareţelelor şi web site-urilor; găzduirea de 
web site-uri pentru terţi; instalarea şi întreţine-
rea tehnică a software de calculator; leasing 
de timp de acces la o bază de date compute-
rizată; leasing de timp de acces la aviziere şi 
forumuri de calculator şi la reţele de calcula-
tor; servicii prestate de furnizori de servicii 
Internet (ISP); compilarea, crearea şi întreţi-
nerea tehnică a unui registru de nume de 
domenii; crearea, operarea şi întreţinerea 
tehnică a web site-urilor, paginilor web şi por-
talurilor pentru logare de text, de imagini şi 

muzică furnizate prin calculatoare sau tele-
foane mobile; furnizarea de servicii informati-
ve şi consultative în regim on-line dintr-o bază 
de date de calculator sau prin Internet; pro-
gnoza vremii; servicii de informare cu privire 
la vreme; servicii de design de interior; servicii 
informative şi consultative referitoare la toate 
serviciile sus-menţionate. 

 

 

 
 
(210) 028301 
(220) 2010.12.13 
(730) CEMA S.A., societate mixt ă moldo-ceho-

american ă, MD 
Str. Costiujeni nr. 16,  
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). 
 

 

 
 
(210) 028302 
(220) 2010.12.13 
(730) CEMA S.A., societate mixt ă moldo-ceho-

american ă, MD 
Str. Costiujeni nr. 16,  
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). 
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(210) 028303 
(220) 2010.12.13 
(730) CEMA S.A., societate mixt ă moldo-ceho-

american ă, MD 
Str. Costiujeni nr. 16,  
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). 
 

 
 
(210) 028305 
(220) 2010.12.13 
(730) CEMA S.A., societate mixt ă moldo-ceho-

american ă, MD 
Str. Costiujeni nr. 16,  
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). 
 

 
 
(210) 028309 
(220) 2010.12.15 
(310) 85/078,387 
(320) 2010.07.06 
(330) US 
(730) Hansen Beverage Company, a Delaware 

corporation, US  
550 Monica Circle, Suite 201, Corona,  
California 92880, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
05   - suplimente nutritive lichide; 
 

32   - băuturi, inclusiv băuturi gazoase nealcoolice; 
băuturi gazoase şi plate îmbogăţite cu vitami-
ne, minerale, substanţe nutritive, proteine, 
aminoacizi şi/sau ierburi; băuturi carbogazoase 
şi plate energizante sau băuturi pentru sportivi, 
băuturi cu conţinut de suc de fructe în proporţie 
de 50% sau mai puţin din volumul total de păs-
trare de lungă durată, cu excepţia băuturilor 
perisabile cu conţinut de suc de fructe sau so-
ia, pasteurizate sau nepasteurizate. 

 
 
 
(210) 028314 
(220) 2010.12.20 
(730) Peacock's Stores Limited, GB  

Capital Link, Windsor Road, Cardiff, CF24 
5NG, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte; încălţăminte; articole care ser-

vesc la acoperirea capului; accesorii de îm-
brăcăminte, încălţăminte şi pălării, piese şi 
accesorii pentru toate în ceea ce priveşte 
produsele menţionate anterior; 

 

35   - servicii de vânzare cu amănuntul din magazine 
în legătură cu vânzarea de îmbrăcăminte; încăl-
ţăminte; pălării; toate accesoriile de îmbrăcă-
minte, încălţăminte şi articole de acoperit capul, 
toate în raport cu produsele menţionate anteri-
or; bijuterii, genţi; teci; genţi de mână; serviete; 
articole de voiaj; rucsacuri; piele şi imitaţii din 
piele; piei de animale şi imitaţii de piei de ani-
male, piei brute şi imitaţii de piei brute; poşete; 
portofele; curele; umbrele si umbrele de soare; 
ochelari şi ochelari de soare; ceasuri; jocuri şi 
jucării; jucării; suporturi vinietă; accesorii de 
telefoane mobile; aparate de iluminat; oglinzi; 
săpunuri; parfumerie; cosmetice; lumânări; jur-
nale; papetărie; materiale imprimate; publicaţii 
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul prin 
comandă poştală în legătură; vânzarea de îm-
brăcăminte; încălţăminte; pălării; toate accesori-
ile de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole de 
acoperit capul, toate în raport cu produsele 
menţionate anterior; bijuterii; genţi; teci; genţi de 
mână; serviete; articole de voiaj; rucsacuri; pie-
le şi imitaţii din piele; piei de animale şi imitaţii 
de piei de animale, piei brute şi imitaţii de piei 
brute; poşete; portofele; curele; umbrele şi um-
brele de soare; ochelari şi ochelari de soare; 
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ceasuri; jocuri şi jucării; jucării; suporturi vinietă; 
accesorii de telefoane mobile; aparate de ilumi-
nat; oglinzi; săpunuri; parfumerie; cosmetice; 
lumânări; jurnale; papetărie; materiale imprima-
te; publicaţii tipărite, servicii de vânzare cu 
amănuntul prin comerţ electronic în legătură; 
vânzarea de îmbrăcăminte; încălţăminte; pălă-
rii; toate accesoriile de îmbrăcăminte, încălţă-
minte şi articole de acoperit capul, toate în ra-
port cu produsele menţionate anterior; bijuterii; 
genţi; teci; genţi de mână; serviete; articole de 
voiaj; rucsacuri; piele şi imitaţii din piele; piei de 
animale şi imitaţii de piei de animale, piei brute 
şi imitaţii de piei brute; poşete; portofele; curele; 
umbrele şi umbrele de soare; ochelari şi oche-
lari de soare; ceasuri; jocuri şi jucării; jucării; 
suporturi vinietă; accesorii de telefoane mobile; 
aparate de iluminat; oglinzi; săpunuri; parfume-
rie; cosmetice; lumânări; jurnale; papetărie; 
materiale imprimate; publicaţii tipărite; reunirea, 
pentru folosul altora, a unei varietăţi de bunuri 
care permite clienţilor să vizualizeze şi achiziţi-
oneze convenabil bunuri dintr-un catalog de 
îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte prin 
comanda poştală, prin Internet, cu ajutorul tele-
comunicaţiilor cât şi în orice altă formă a îmbră-
cămintei; încălţămintei; pălăriilor; toate acceso-
riile de îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de 
acoperit capul, toate in raport cu produsele 
menţionate anterior, bijuterii; genţi; teci; genţi de 
mână; serviete; articole de voiaj; rucsacuri; pie-
le şi imitaţii din piele; piei de animale şi imitaţii 
de piei de animale; piei brute şi imitaţii de piei 
brute; poşete; portofele; curele; umbrele şi um-
brele de soare; ochelari şi ochelari de soare; 
ceasuri; jocuri şi jucării; jucării; accesorii de 
telefoane mobile; aparate de iluminat; oglinzi; 
săpunuri; parfumerie; cosmetice; lumânări; jur-
nale; papetărie; materiale imprimate; publicaţii 
tipărite. 

 

 

 
 
(210) 028319 
(220) 2010.12.16 
(730) Red Bull GmbH, AT  

Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - băuturi nealcoolice, inclusiv băuturi răcoritoa-

re, băuturi energizante, băuturi pe bază de 

zer, băuturi izotonice, hipertonice şi hipotoni-
ce (pentru utilizare şi/sau solicitate de spor-
tivi); bere, bere de malţ, bere de grâu, porter 
(bere neagră), ale (bere blondă), bere lager, 
bere robust şi bere slabă, băuturi nealcoolice 
de malţ, ape minerale şi gazoase şi alte bău-
turi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri, esenţe şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor şi, de asemenea, pastile, 
comprimate şi pulberi efervescente pentru 
fabricarea băuturilor şi cocteiluri nealcoolice. 

 
 
 
(210) 028323 
(220) 2010.12.17 
(730) MIGAI Nadejda, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.17; 26.04.24; 27.07.11. 
 
 
 
(210) 028327 
(220) 2010.12.20 
(730) 47 th PARALLEL S.R.L., întreprindere  

mixt ă moldo-irlandez ă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 132,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; carduri; containere 
din hârtie pentru ambalare, peliculă pentru 
ambalarea hranei; produse de uz casnic din 
hârtie; produse de imprimerie; fotografii; ta-
blouri ilustrate, rame pentru tablouri; cărţi, 
reviste; periodice; publicaţii imprimate; in-
strumente de scris; papetărie; hârtie pentru 
instalaţii de tipărit; articole de birou; rechizite 
pentru oficii; rechizite pentru desen liniar şi 
pictură; calendare; placarde, avize, agende, 
materiale pentru modelare neincluse în alte 
clase; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, 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 gazoase sau negazoase; 
apă de masă; apă tonică; limonadă; bere de 
ghimbir; sucuri din fructe sau din legume; 
băuturi pe bază de fructe sau de legume; şer-
beturi (lichide); siropuri şi alte preparate pen-
tru fabricarea băuturilor; extracte nealcoolice 
din fructe sau legume; băuturi ce conţin fer-
menţi lactaţi; 

 

33   - băuturi alcoolice, lichior, votcă, whisky, brandy, 
ţuică, palincă, şnaps, divin, vinuri spumante, 
vinuri de şampanie, vinuri seci, vinuri de desert, 
punciuri, băuturi slab alcoolizate, băuturi din 
amestec de votcă cu sucuri de fructe; băuturi din 
amestec de rom cu sucuri de fructe, băuturi din 
amestec de divin cu sucuri de fructe, băuturi din 
amestec de diferite băuturi alcoolice cu sucuri, 
siropuri şi mirodenii, băuturi tonice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; orga-
nizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; vân-
zări angro şi cu amănuntul; comercializarea 
produselor alimentare, inclusiv a produselor 
lactate şi a produselor din carne; comercializa-
rea produselor de panificaţie, de patiserie şi de 
cofetărie; comercializarea berii, băuturilor alco-
olice, băuturilor nealcoolice şi a apelor minera-
le; comercializarea fructelor şi legumelor 

proaspete; comercializarea produselor de tu-
tungerie; comercializarea preparatelor pentru 
curăţenie, spălare şi de menaj; comercializarea 
produselor de uz casnic; comercializarea pro-
duselor igienice; servicii de comercializare pen-
tru terţi prestate de magazine specializate, 
supermarketuri, hipermarketuri; 

 

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; aprovizionare 
cu produse alimentare şi băuturi; servicii pres-
tate de cantine, restaurante, cafenele, cofetă-
rii, baruri, bufete, bodegi; servicii de cazare 
temporară; servicii hoteliere; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijire 
medicală, stomatologică, igienică şi cosmeti-
că, servicii referitoare la întreţinerea sănătăţii 
şi frumuseţii, îngrijiri igienice şi de frumuseţe 
pentru oameni sau animale; servicii agricole, 
horticole şi forestiere; 

 

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

 
 
 
(210) 028333 
(220) 2010.12.21 
(730) SCORŢESCU Liudmila, MD  

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 23, ap. 81,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
ARAKELYAN Artur, MD  
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 23, ap. 81,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
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38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.04; 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 028335 
(220) 2010.12.21 
(730) ŢÎRA Dumitru, MD  

Str. Ip. Soroceanu nr. 77, ap. 9,  
MD-2025, 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; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

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) 028340 
(220) 2010.12.23 
(730) F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini 

S.p.A, IT  
Via Pozzone, 5, 20121 Milano (MI), Italia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - ceară, plastilină, argilă, material păstos colo-

rat, toate inofensive, pentru modelare; 
 

19   - material de argilă; 
 

28   - jocuri, jucării şi pastă de modelare pentru joc. 
 

 
 
(210) 028345 
(220) 2010.12.24 
(730) LUX PROBA GRUP S.R.L., MD  

Str. Nicolai Dimo nr. 21/4, of. 105,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 028350 
(220) 2010.12.29 
(730) HENDRIX BAIL S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Tighina nr. 49/3, of. 54,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artifi-
ciali, articole ortopedice; material de sutură. 

 

 

 
 
(210) 028351 
(220) 2010.12.29 
(730) HENDRIX BAIL S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Tighina nr. 49/3, of. 54,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 



MD - BOPI 4/2011 TRADEMARKS 

 62

(540)  
 
 

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

ană sau navală; 
 

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 se-
miprelucrată (cu excepţia sticlei de construc-
ţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în 
alte clase; 

 

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

 

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

 

 
 
(210) 028360 
(220) 2010.12.27 
(730) ŞUIU Vitalie, MD  

Str. Buiucani nr. 1,  
MD-2071, Dumbrava, Truşeni, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
(210) 028364 
(220) 2010.12.28 
(730) DEVPAS S.R.L., MD  

Str. Alexandru cel Bun nr. 7, of. 305,  
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; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 26.02.07; 26.02.09; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 028376 
(220) 2010.12.29 
(730) STOICA Igor, MD  

Şos. Hînceşti nr. 70, bloc 4, ap. 36,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, negru, roz. 
(511) NCL(9) 
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 de comercializare pentru terţi prestate 
de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, 
magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 028377 
(220) 2010.12.29 
(730) Abbott Laboratories, US  

100 Abbott Park Road, Abbott Park Illinois, 
60064-6408, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor 

şi agriculturii; 
 

05   - produse farmaceutice,  veterinare şi igienice; 
substanţe dietetice de uz medical, alimente 
pentru sugari; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 
reactivi chimici folosiţi în diagnosticare medi-
cală şi analize; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de măsurare 
şi de siguranţă (salvare); software de calcula-
tor; echipament pentru prelucrarea informaţiei 
şi calculatoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, aparate şi instrumente 
electronice automatizate folosite în diagnosti-
care medicală şi analize; 

 

29   - lapte şi produse lactate. 
 

 

 
 
(210) 028379 
(220) 2010.12.31 
(730) VEC S.R.L., firm ă de produc ţie şi comer ţ, 

MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

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) 028382 
(220) 2011.01.03 
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL  

Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - servicii de vânzare cu amănuntul a săpunuri-

lor; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, 
loţiuni pentru păr şi loţiuni de corp, spumă de 
baie, şampoane, balsamuri de păr, creme, 
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geluri, lapte cosmetic, creme de curăţat, cre-
me hidratante, pudre, produse de toaletă, 
loţiuni după bărbierit, make-up preparare, 
preparare pentru protecţie împotriva radiaţiilor 
solare, deodorante pentru uz personal, pro-
duse pentru îngrijirea dinţilor, preparate pen-
tru albit şi alte substanţe pentru spălat; prepa-
rate pentru curăţare, lustruire, degresare şi 
şlefuire; săpunuri pentru copii; produse cos-
metice pentru copii, şampoane anti-
lacrimogene, uleiuri pentru copii, preparate de 
spălare care nu sunt pe bază de săpun, loţiuni 
pentru copii, preparate de baie pentru copii, 
cremă antiiritantă pentru scutece; servicii de 
vânzare cu amănuntul a produselor igienice 
pentru medicină; dezinfectante; pesticide, 
inclusiv fungicide, erbicide, insecticide; epura-
toare de aer şi aromatizatoare de aer; prepa-
rate de împrospătare a aerului; preparate 
odorizante, preparate medicinale şi dentare; 
servicii de vânzare cu amănuntul a hârtiei, 
cartonului şi produselor din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; hârtie igienică, scu-
tece de unică folosinţă, şerveţele; materiale 
plastice pentru ambalaj; ţesături impregnate 
folosite ca şerveţele pentru copii. 

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 028385 
(220) 2011.01.04 
(730) UŞMAEV Dmîtro Igorovîci, UA  

Vul. Budivelinikiv, 28/15, cv. 11, m. Kiev, 
02100, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - colţunaşi; colţunaşi congelaţi (semipreparate); 

colţunaşi cu diverse umpluturi; colţunaşi con-
gelaţi (semipreparate) cu diverse umpluturi. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 028391 
(220) 2011.01.13 
(730) GUŢU Serghei, MD  

Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

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

cafeniu, cafeniu-închis, albastru. 
(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) 05.07.02; 05.07.03; 05.11.15; 24.01.09; 
24.01.11; 24.01.18; 25.01.15; 25.01.19; 27.05.24; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 028392 
(220) 2011.01.13 
(730) GUŢU Serghei, MD  

Str. Ion Neculce nr. 12, bloc 1, ap. 85,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, roşu. 
(511) NCL(9) 
32   - bere; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.03.01; 18.01.01; 18.01.03; 19.01.01; 
19.01.05; 27.05.11; 29.01.14. 

 

 



MĂRCI  MD -  BOPI 4/2011 

 65

(210) 028394 
(220) 2011.01.11 
(730) AGROFIRMA CIMIŞLIA S.A.,  

agen ţie agroindustrial ă, MD 
Str. V. Alecsandri nr. 77,  
MD-4101, Cimişlia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 05.07.10; 20.05.25; 25.01.19. 
 

 
 
(210) 028398 
(220) 2011.01.10 
(730) ITALTRADE COMPANY S.R.L., întreprinde-

re cu capital str ăin, MD  
Str. Tighina nr. 65,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-

rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate de 
magazine de firmă, comercializarea produse-
lor din clasele 9 şi 11. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 028400 
(220) 2011.01.10 
(730) Harrington Development Inc., PA  

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

(540)  
 
 

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

 
 
(210) 028401 
(220) 2011.01.10 
(730) Harrington Development Inc., PA  

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

(540)  
 
 

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

 
 
(210) 028402 
(220) 2011.01.10 
(730) Harrington Development Inc., PA  

Arango-Orillac Bldg. Easts 54 th street,  
Panama, Panama 
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(540)  
 
 

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

 
 
(210) 028403 
(220) 2011.01.10 
(730) Harrington Development Inc., PA  

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

(540)  
 
 

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

 
 
(210) 028404 
(220) 2011.01.10 
(730) Harrington Development Inc., PA  

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

(540)  
 
 

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

 
 
(210) 028405 
(220) 2011.01.10 
(730) Harrington Development Inc., PA  

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

(540)  
 
 

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

(210) 028406 
(220) 2011.01.10 
(730) Harrington Development Inc., PA  

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

(540)  
 
 

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

 
 
(210) 028407 
(220) 2011.01.10 
(730) Harrington Development Inc., PA  

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

(540)  
 
 

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

 
 
(210) 028408 
(220) 2011.01.10 
(730) Harrington Development Inc., PA  

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

(540)  
 
 

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

 
 
(210) 028409 
(220) 2011.01.10 
(730) Harrington Development Inc., PA  

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

(540)  
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(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 028410 
(220) 2011.01.10 
(730) Gallaher Limited, GB  

Members Hill Brooklands Road Weybridge, 
Surrey KT 13  0QU, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Superslims", "Superslims Black", 
"The taste of luxury since 1879", "Less smoke 
smell". 

(591) Culori revendicate: argintiu, auriu, roz, albas-
tru. 

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

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

 

(531) CFE(5) 19.03.03; 25.01.19; 25.05.02; 25.07.20; 
26.11.07; 26.11.08; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.14. 

 

 
 
 

(210) 028411 
(220) 2011.01.10 
(730) Gallaher Limited, GB  

Members Hill Brooklands Road Weybridge, 
Surrey KT 13 0QU, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Superslims", "Superslims Black", 
"The taste of luxury since 1879", "Less smoke 
smell". 

(591) Culori revendicate: roz, albastru, auriu. 
(511) NCL(9) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

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

 

(531) CFE(5) 19.03.03; 25.01.19; 25.05.02; 25.07.20; 
26.11.07; 26.11.08; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 028412 
(220) 2011.01.10 
(730) Gallaher Limited, GB  

Members Hill Brooklands Road Weybridge, 
Surrey KT 13  0QU, Regatul Unit 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Superslims", "Superslims Black", 
"The taste of luxury since 1879", "Less smoke 
smell". 

(591) Culori revendicate: negru, auriu, roz, albastru. 
(511) NCL(9) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

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

 

(531) CFE(5) 19.03.03; 25.01.19; 25.05.02; 25.07.20; 
26.11.07; 26.11.08; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 028414 
(220) 2011.01.10 
(730) LAGUNA DULCE S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
MD-2070, şos. Chişinău-Hînceşti, Ialoveni, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: negru, galben-deschis, 
galben-închis, roşu-cafeniu, cafeniu. 

(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) 25.01.06; 27.05.01; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 028415 
(220) 2011.01.10 
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru. 
(511) NCL(9) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de 
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substi-
tuenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medica-
le); articole pentru fumători, inclusiv hârtie de 
ţigarete şi pipe de ţigarete, filtre pentru ţigare-
te, borcănaşe pentru tutun, portţigarete şi 
scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru 
rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 25.05.03; 25.07.01; 25.07.25; 27.05.01; 
29.01.13. 
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(210) 028417 
(220) 2011.01.14 
(730) AUGUR PERLA S.A., MD  

Str. A. Şciusev nr. 111,  
MD-2004, 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) 06.07.25; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.09. 
 

 
 
(210) 028421 
(220) 2011.01.18 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
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 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; 

 

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; 

 

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) 26.01.02; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.09; 
27.05.10; 27.05.11; 28.05.00. 
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(210) 028423 
(220) 2011.01.19 
(730) CABIGRUP S.R.L., MD  

Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 19.07.06. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 028424 
(220) 2011.01.19 
(730) CABIGRUP S.R.L., MD  

Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 09.09.11; 19.07.06; 19.07.23; 21.03.01. 
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(210) 028425 
(220) 2011.01.19 
(730) CABIGRUP S.R.L., MD  

Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 19.07.06. 
 

 
 
(210) 028426 
(220) 2011.01.19 
(730) CABIGRUP S.R.L., MD  

Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 19.07.06. 
 

 
 
(210) 028430 
(220) 2011.01.11 
(730) BETA-MEDICA S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale pen-
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tru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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 artifi-
ciali, articole ortopedice; material de sutură; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 028432 
(220) 2011.01.12 
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US  
300 Renaissance Center, City of Detroit,  
State of Michigan 48265-3000, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule terestre şi părţi ale acestora. 
 

 

 
 
(210) 028436 
(220) 2011.01.13 
(730) Pivot Point International, Inc., US  

1560 Sherman Avenue, Suite 700, Evanston, 
Illinois 60201, Statele Unite ale Americii 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - benzi pentru casete audio, pelicule, dispoziti-

ve, discuri laser, benzi video, DVD-uri şi CD-
ROM-uri, toate preînregistrate cu informaţii 
referitoare la  probleme de cosmetologie, arta 
tunsorii, modelare şi design al coafurilor, este-
tică cosmetică, probleme de îngrijire a pielii, 
machiaj şi de îngrijire a unghiilor; 

 

16   - broşuri, cataloage, ediţii periodice, reviste, 
cărţi didactice şi materiale de instruire, şi 
anume manuale, ghiduri pentru studenţi şi 
profesori, registre de lucru şi manuale, toate 
acestea în domeniul cosmetologiei, artei tun-
sorii, modelării şi designului coafurilor, esteti-
cii cosmetice, îngrijirii pielii, machiajului şi 
îngrijirii unghiilor; 

 

41   - distribuirea materialelor educaţionale cu privi-
re la cosmetologie, arta tunsorilor, modelarea 
şi designul coafurilor, estetica cosmetică, în-
grijirea pielii, machiaj şi îngrijirea unghiilor; 
instruirea personalului, treningul personalului, 
organizarea, coordonarea şi desfăşurarea 
cursurilor, seminarelor, seminarelor practice, 
atelierelor şi demonstraţiilor în domeniul cos-
metologiei, artei tunsorilor, modelării şi desig-
nului coafurilor, esteticii cosmetice, îngrijirii 
pielii, machiajului şi îngrijirii unghiilor; instrui-
rea şi treningul terţilor în domeniul artei tunso-
rilor, modelării şi designului coafurilor, esteticii 
cosmetice, îngrijirii pielii, machiajului şi îngriji-
rii unghiilor. 

 

(531) CFE(5) 26.07.25; 26.11.07; 27.01.06; 27.05.21. 
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(210) 028437 
(220) 2011.01.14 
(730) GROZA Alexandr, MD  

Str. Albişoara nr. 84, bloc 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu. 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.04; 28.05.00; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 028438 
(220) 2011.01.14 
(730) KUSNIRENCO Rodica, MD  

Bd. Decebal nr. 80, ap. 40,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 25.01.13; 27.05.04; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 028439 
(220) 2011.01.17 
(730) CHERDIVARA Victoria, MD  

Bd. C. Negruzzi nr. 6/2,  ap. 50,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.14; 27.05.01; 29.01.14. 
 

 
 
(210) 028442 
(220) 2011.01.17 
(730) VERAL GRUP S.R.L., MD  

Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 028443 
(220) 2011.01.18 
(730) OSOIANU Ghenadie, MD  

Str. Moldova nr. 12, ap. 80,  
MD-2089, Ciorescu, Chişinău, Republica 
Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: negru, verde, albastru. 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

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

 

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. 

 

(531) CFE(5) 26.04.07; 27.05.01; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 028445 
(220) 2011.01.18 
(730) CRIVCEANSCAIA Liudmila, MD  

Str. Mărţişorilor nr. 7, MD-3107, Bălţi,  
Republica Moldova 
CRIVCEANSCAIA Irina, MD  
Str. Mărţişorilor nr. 7, MD-3107, Bălţi,  
Republica Moldova 
CRIVCEANSCHI Vadim, MD  
Str. Mărţişorilor nr. 7, MD-3107, Bălţi,  
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 de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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) 05.05.02; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 028451 
(220) 2011.01.19 
(730) SIBIMPORT S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 126,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: bej-auriu, bronz. 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cos-

metice, loţiuni pentru păr; produse pentru 
îngrijirea dinţilor, preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi 
materiale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.16; 05.07.13; 
26.04.16; 27.05.10; 29.01.13. 
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(210) 028452 
(220) 2011.01.19 
(730) SIBIMPORT S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 126,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: bej-auriu, bronz. 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cos-

metice, loţiuni pentru păr; produse pentru 
îngrijirea dinţilor, preparate pentru albit şi alte 
substanţe pentru spălat; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi 
materiale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.01.03; 05.01.05; 05.01.16; 05.07.13; 
26.04.16; 28.05.00; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 028461 
(220) 2011.01.21 
(730) BABAN Oleg, MD  

Str. Uzinelor nr. 201,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, alb. 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.15; 25.03.01; 26.01.03; 
26.02.01; 27.05.24; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 028462 
(220) 2011.01.20 
(730) LAZU Silvia, MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 21,  
MD-6716, Sadaclia, Basarabeasca,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

(531) CFE(5) 02.05.06; 02.05.17; 02.05.23; 08.01.24; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 028466 
(220) 2011.01.21 
(730) KUSNIRENCO Serghei, MD  

Bd. Decebal nr. 80, ap. 40,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 01.11.01; 01.13.02; 26.02.07; 26.11.21; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 028467 
(220) 2011.01.21 
(310) 2553782 
(320) 2010.07.21 
(330) GB 
(730) House of Worth Limited, GB  

Amertrans Park, Bushey Mill Lane, Watford 
WD24 7JG, Hertfordshire, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
 

03   - parfumerie; produse aromatice; loţiuni după 
bărbierit; lapte, uleiuri, creme, geluri, pudre şi 
loţiuni; spumă pentru bărbierit; cosmetice; seturi 
cosmetice; apă de colonie; apă de toaletă; ule-
iuri esenţiale, şampoane; balsamuri; loţiuni pen-
tru păr; preparate pentru păr; produse pentru 
coafare; unghii şi gene false; antiperspirante; 
deodorante de uz personal; preparate de toale-
tă; preparate pentru îngrijirea pielii, pielii capului 
şi corpului; preparate pentru bronzat; preparate 
pentru fortificarea şi întărirea unghiilor; preparate 
destinate folosirii în duş şi baie; săpunuri; săpu-

nuri de toaletă; preparate pentru tonifierea cor-
pului; preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; 

 

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

 
 
 
(210) 028468 
(220) 2011.01.24 
(730) DIVAS DANS S.R.L., MD  

Str. Igor Vieru nr. 3/1, ap. 93,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 02.03.16; 03.13.01; 27.05.01; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 028469 
(220) 2011.01.25 
(730) FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, 

FR 
87 boulevard de Grenelle, 75738 Paris Cedex 
15, Franţa 

(540)  
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(511) NCL(9) 
25   - încălţăminte; îmbrăcăminte, şi anume panta-

loni, şorturi, cămăşi, bluze cu glugă, pulovere, 
jerseuri, bluze de trening, pantaloni de tre-
ning, lenjerie de corp, jachete, ciorapi, articole 
de acoperit capul, bentiţe, mănuşi, fulare, 
treninguri cu căptuşeală, şorturi cu căptuşea-
lă, pantaloni cu căptuşeală, cămăşi cu căptu-
şeală, apărătoare pentru cot şi mâneci cu 
căptuşeală. 

 

(531) CFE(5) 03.07.03; 26.04.03; 27.05.25. 
 

 
 
(210) 028472 
(220) 2011.01.25 
(730) X-PLAN-E S.R.L., MD  

Str. Bariera Orhei nr. 3/V, ap. 7,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; designul şi elaborarea 
hardware şi software de calculator. 

 

 
 
(210) 028484 
(220) 2011.01.26 
(730) ALMANI LUX S.R.L., MD  

Str. Ioan Livescu nr. 18,  
MD-2028, Chişinău, 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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 17.02.01; 17.02.02; 27.05.01; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 028485 
(220) 2011.01.26 
(730) BERKLEE CAPITAL S.A., NL  

Museum Geelvinck Business Center,  
Keizersgracht 633, 1017 DS Amsterdam, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, cafeniu, negru, 

oranj. 
(511) NCL(9) 
33   - cocteiluri. 
 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.10; 03.07.02; 28.05.00; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 028486 
(220) 2011.01.26 
(730) Express, LLC, a Delaware limited liability 

company, US  
1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230,  
Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - ochelari de soare. 
 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.02. 
 

 
 
(210) 028488 
(220) 2011.01.26 
(730) Playboy Enterprises International, Inc., US  

680 North Lake Shore Drive Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

lice; băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi 

sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor; băuturi energizante; bere. 

 

(531) CFE(5) 03.05.01; 03.05.20; 03.05.24; 03.05.25; 
09.03.01; 09.03.13. 

 
 
 
(210) 028491 
(220) 2011.01.27 
(730) B.D. Baggies Ltd., US  

112 Capitol Trail, DE-19711, Newark,  
Delaware, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; îmbrăcăminte 
sportivă şi haine de stradă; îmbrăcăminte 
tricotată, îmbrăcăminte împletită, ciorapi; fula-
re; cordoane (centuri) incluse în această cla-
să; mănuşi, mănuşi cu un deget incluse în 
această clasă. 

 

(531) CFE(5) 15.03.03; 27.05.01; 27.05.15. 
 
 
 
(210) 028492 
(220) 2011.01.27 
(730) B.D. Baggies Ltd., US  

112 Capitol Trail, DE-19711, Newark,  
Delaware, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; îmbrăcăminte 
sportivă şi haine de stradă; îmbrăcăminte 
tricotată, îmbrăcăminte împletită, ciorapi; fula-
re; cordoane (centuri) incluse în această cla-
să; mănuşi, mănuşi cu un deget incluse în 
această clasă. 

 

(531) CFE(5) 03.01.08; 25.01.06; 27.01.12; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 028493 
(220) 2011.01.27 
(730) B.D. Baggies Ltd., US  

112 Capitol Trail, DE-19711, Newark,  
Delaware, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; îmbrăcăminte 
sportivă şi haine de stradă; îmbrăcăminte 
tricotată, îmbrăcăminte împletită, ciorapi; fula-
re; cordoane (centuri) incluse în această cla-
să; mănuşi, mănuşi cu un deget incluse în 
această clasă. 

 

(531) CFE(5) 11.07.03; 27.05.01; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 028494 
(220) 2011.01.27 
(730) B.D. Baggies Ltd., US  

112 Capitol Trail, DE-19711, Newark,  
Delaware, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 

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

vesc la acoperirea capului; îmbrăcăminte 
sportivă şi haine de stradă; îmbrăcăminte 
tricotată, îmbrăcăminte împletită, ciorapi; fula-
re; cordoane (centuri) incluse în această cla-
să; mănuşi, mănuşi cu un deget incluse în 
această clasă. 

 

(531) CFE(5) 15.03.03; 26.04.02; 27.05.01; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 028495 
(220) 2011.01.27 
(730) B.D. Baggies Ltd., US  

112 Capitol Trail, DE-19711, Newark,  
Delaware, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului; îmbrăcăminte 
sportivă şi haine de stradă; îmbrăcăminte 
tricotată, îmbrăcăminte împletită, ciorapi; fula-
re; cordoane (centuri) incluse în această cla-
să; mănuşi, mănuşi cu un deget incluse în 
această clasă. 

 

(531) CFE(5) 25.01.06; 27.01.12; 27.05.11; 27.05.15; 
27.05.17. 

 

 
 
(210) 028503 
(220) 2011.01.31 
(730) STAN-SISTEM S.R.L., MD  

Str. Alexe Mateevici nr. 31,  
MD-2091, Sângera, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

ană sau navală. 
 

 
 
(210) 028504 
(220) 2011.01.31 
(730) STAN-SISTEM S.R.L., MD  

Str. Alexe Mateevici nr. 31,  
MD-2091, Sângera, Chişinău, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

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

ană sau navală. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 028507 
(220) 2011.02.02 
(730) FABRICA DE MATERIALE DE  

CONSTRUCŢIE S.R.L., MD 
Str. Ocolirii nr. 2,  
MD-3006, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: galben, albastru, 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) 18.01.08; 18.01.14; 27.05.08; 27.05.17; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 028508 
(220) 2011.02.02 
(730) AMG-Agro Management Grup S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. A. Şciusev nr. 83,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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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33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

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

 

44   - servicii de agricultură, horticultură şi de silvi-
cultură. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.04; 26.11.13; 27.05.15; 
27.05.17; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 028521 
(220) 2011.01.28 
(730) UCB Pharma GmbH, DE  

Alfred-Nobel-Str. 10, D-40789 Monheim, 
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 028522 
(220) 2011.01.28 
(730) UCB Pharma GmbH, DE  

Alfred-Nobel-Str. 10, D-40789 Monheim, 
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice. 
 

 

 
 
(210) 028523 
(220) 2011.02.04 
(730) ALCOLUX S.R.L., MD  

MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei, Republica 
Moldova 

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.09. 
 

 
 
(210) 028526 
(220) 2011.01.31 
(730) Amoun Pharmaceutical Industries  
  Co. S.A.E., EG  

El Salam City 11491, PO Box 3001,  
Cairo, Egipt 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice şi medi-

cinale. 
 

 
 
(210) 028530 
(220) 2011.02.02 
(730) LAVINA GRUP S.R.L., MD  

Str. 27 August 1989 nr. 96,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 07.01.01; 25.01.15; 25.01.17; 25.01.19; 
28.05.00. 

 

 
 
(210) 028539 
(220) 2011.02.01 
(730) The Gillette Company, US  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cos-

metice, loţiuni pentru păr. 
 

 
 
(210) 028540 
(220) 2011.02.01 
(730) The Gillette Company, US  

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

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - antiperspirante şi deodorante de uz personal. 
 

 
 
(210) 028542 
(220) 2011.02.04 
(730) HARVIT-PRO S.R.L., MD  

Str. Valea Crucii nr. 22, ap. 49,  
MD-2072, 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; co-
mercializarea produselor, magazine de firmă. 

 

(531) CFE(5) 20.05.01; 24.15.01; 26.01.01; 26.01.16; 
26.15.11; 26.02.03; 27.01.12. 

 

 
 
(210) 028544 
(220) 2011.02.02 
(730) MIGAI Nadejda, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 8, ap. 24,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.25; 09.07.05; 27.05.17; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 028546 
(220) 2011.02.02 
(730) CARAIVANOV Ivan, MD  

Str. Z. Cosmodemeanscoi nr. 53, ap. 44,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "SOFTWARE". 

(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 de comerci-
alizare pentru terţi prestate de magazine de 
firmă; 

 

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. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.11.12; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 028547 
(220) 2011.02.02 
(730) CARAIVANOV Ivan, MD  

Str. Z. Cosmodemeanscoi nr. 53, ap. 44,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
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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 de comerci-
alizare pentru terţi prestate de magazine de 
firmă; 

 

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. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 27.05.01; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 028548 
(220) 2011.02.09 
(730) FIRNIS-COM S.R.L., MD 

Calea Ieşilor nr. 6, et. 2, of. 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(210) 028549 
(220) 2011.02.08 
(730) AVICOLA VADUL LUI VODA S.A., MD  

MD-4811, Bălăbăneşti, Criuleni, Republica 
Moldova 

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "găinuşa gustoasă". 

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

carne; ouă; uleiuri şi grăsimi comestibile; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.03; 25.01.06; 26.01.15; 26.01.21. 
 

 
 
(210) 028550 
(220) 2011.02.09 
(730) Ministerul Agriculturii şi Industriei  

Alimentare al Republicii Moldova, MD  
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Republica Moldova" , "Eco". 

(591) Culori revendicate: verde-deschis, verde-
închis, 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; 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). 
 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.04; 27.01.25; 
27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 028554 
(220) 2011.02.02 
(730) AVENTISUB II INC., US  

3711 Kennett Pike, Suite 200, 19807 
GREENVILLE, DELAWARE,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate  farmaceutice, şi anume preparate 

antihistaminice, decongestante şi antiedema-
toase, nu pentru uz oftalmic. 

 

 

 
 
(210) 028557 
(220) 2011.02.03 
(730) SALEMI Rosario, MD  

Str. Andrei Doga nr. 2, bloc 1, ap. 24-A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare. 

 

 
 
(210) 028558 
(220) 2011.02.03 
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US  
300 Renaissance Center, City of Detroit,  
State of Michigan 48265-3000,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule cu motor, părţi şi accesorii pentru 

produsele sus-menţionate. 
 

 
 
(210) 028559 
(220) 2011.02.04 
(730) RAILEAN Andrei, MD  

Bd. Moscova nr. 12, bloc 1, ap. 85,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, negru, galben. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 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; 
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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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.02.05; 27.05.01; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 028560 
(220) 2011.02.07 
(730) ARONAX-TUR S.R.L., MD  

Str. Rediul-Mare nr. 6,  
MD-2003, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 028561 
(220) 2011.02.07 
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 

(210) 028562 
(220) 2011.02.10 
(730) VILA VERDE S.R.L., MD  

Str. Grenoble nr. 110,  
MD-2019, Codru, Chişinău, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "HOTEL”, „***”. 

(591) Culori revendicate: verde, auriu. 
(511) NCL(9) 
43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-

rară; servicii prestate de agenţi pentru asigu-
rarea locurilor la hoteluri, servicii prestate de 
pensiuni, asigurarea cazării temporare; asigu-
rarea cu produse alimentare; servicii prestate 
de baze turistice; servicii prestate de baze de 
odihnă; servicii prestate de bodegi; servicii 
prestate de bufete; servicii prestate de canti-
ne; servicii prestate de cafenele; servicii pres-
tate de cluburi; servicii prestate de organizaţii 
pe interese; servicii prestate de cofetării; de-
servirea barurilor, deservirea meselor de săr-
bătoare şi a nunţilor, servicii prestate de hote-
luri, moteluri, restaurante. 

 

(531) CFE(5) 01.01.04; 01.01.10; 05.03.13; 26.01.03; 
26.01.18; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 028563 
(220) 2011.02.11 
(730) WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG  

56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore 
(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "ULTRA", "CHOCO". 

(511) NCL(9) 
29   - carne, extracte din carne, supe; peşte, produ-

se din peşte; crustacee nu vii; moluşte nu vii; 
sardine; caviar; păsări şi vânat; fructe şi le-
gume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dul-
ceţuri, compoturi; jeleuri de fructe; jeleu ali-
mentar; gem; sos (compot) de răchiţele sau 
pomuşoare; conserve de fructe; chipsuri de 
cartofi; chipsuri de cartofi conservate; fructe şi 
legume pregătite; ciuperci conservate; ceapă 
conservată; tomate conservate; tomate pisa-
te; tomate fierte; tomate uscate; produse se-
mifabricate pe bază de tomate; supe de toma-
te semifabricate; conserve de tomate; pastă 
de tomate; pireu de tomate; suc de tomate 
pentru gătit; fasole coapte; produse din fasole 
coapte; fasole conservate; boabe de soia; 
boabe de soia conservate; lapte de soia în 
formă lichidă şi uscată; ulei alimentar de soia; 
proteine alimentare de soia; tofu boabe con-
servate; nuci pregătite; nuci de cajun prelu-
crate, arahide prelucrate; unt de arahide; sta-
fide; salate; ierburi de grădină conservate, 
altele decât condimentele; ouă, albuş de ou; 
lapte şi produse lactate; băuturi lactate cu 
componenţă predominantă din lapte; caşca-
val, iaurt; uleiuri şi grăsimi comestibile, mar-
garină; grăsimi pentru cofetărie; grăsimi ali-
mentare, grăsimi vegetale, ghee vegetale, 
vanaspati; uleiuri vegetale hidrogenate. 

 

 

 
 
(210) 028564 
(220) 2011.02.11 
(730) WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG  

56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, extracte din carne, supe; peşte, produ-

se din peşte; crustacee nu vii; moluşte nu vii; 
sardine; caviar; păsări şi vânat; fructe şi le-
gume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dul-
ceţuri, compoturi; jeleuri de fructe; jeleu ali-
mentar; gem; sos (compot) de răchiţele sau 
pomuşoare; conserve de fructe; chipsuri de 
cartofi; chipsuri de cartofi conservate; fructe şi 
legume pregătite; ciuperci conservate; ceapă 

conservată; tomate conservate; tomate pisa-
te; tomate fierte; tomate uscate; produse se-
mifabricate pe bază de tomate; supe de toma-
te semifabricate; conserve de tomate; pastă 
de tomate; pireu de tomate; suc de tomate 
pentru gătit; fasole coapte; produse din fasole 
coapte; fasole conservate; boabe de soia; 
boabe de soia conservate; lapte de soia în 
formă lichidă şi uscată; ulei alimentar de soia; 
proteine alimentare de soia; tofu boabe con-
servate; nuci pregătite; nuci de cajun prelu-
crate, arahide prelucrate; unt de arahide; sta-
fide; salate; ierburi de grădină conservate, 
altele decât condimentele; ouă, albuş de ou; 
lapte şi produse lactate; băuturi lactate cu 
componenţă predominantă din lapte; caşca-
val, iaurt; uleiuri şi grăsimi comestibile, mar-
garină; grăsimi pentru cofetărie; grăsimi ali-
mentare, grăsimi vegetale, ghee vegetale, 
vanaspati; uleiuri vegetale hidrogenate. 

 

 

 
 
(210) 028565 
(220) 2011.02.11 
(730) WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG  

56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, extracte din carne, supe; peşte, produ-

se din peşte; crustacee nu vii; moluşte nu vii; 
sardine; caviar; păsări şi vânat; fructe şi le-
gume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dul-
ceţuri, compoturi; jeleuri de fructe; jeleu ali-
mentar; gem; sos (compot) de răchiţele sau 
pomuşoare; conserve de fructe; chipsuri de 
cartofi; chipsuri de cartofi conservate; fructe şi 
legume pregătite; ciuperci conservate; ceapă 
conservată; tomate conservate; tomate pisa-
te; tomate fierte; tomate uscate; produse se-
mifabricate pe bază de tomate; supe de toma-
te semifabricate; conserve de tomate; pastă 
de tomate; pireu de tomate; suc de tomate 
pentru gătit; fasole coapte; produse din fasole 
coapte; fasole conservate; boabe de soia; 
boabe de soia conservate; lapte de soia în 
formă lichidă şi uscată; ulei alimentar de soia; 
proteine alimentare de soia; tofu boabe con-
servate; nuci pregătite; nuci de cajun prelu-
crate, arahide prelucrate; unt de arahide; sta-
fide; salate; ierburi de grădină conservate, 
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altele decât condimentele; ouă, albuş de ou; 
lapte şi produse lactate; băuturi lactate cu 
componenţă predominantă din lapte; caşca-
val, iaurt; uleiuri şi grăsimi comestibile, mar-
garină; grăsimi pentru cofetărie; grăsimi ali-
mentare, grăsimi vegetale, ghee vegetale, 
vanaspati; uleiuri vegetale hidrogenate. 

 

 
 
(210) 028566 
(220) 2011.02.11 
(730) WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG  

56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, extracte din carne, supe; peşte, produ-

se din peşte; crustacee nu vii; moluşte nu vii; 
sardine; caviar; păsări şi vânat; fructe şi le-
gume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dul-
ceţuri, compoturi; jeleuri de fructe; jeleu ali-
mentar; gem; sos (compot) de răchiţele sau 
pomuşoare; conserve de fructe; chipsuri de 
cartofi; chipsuri de cartofi conservate; fructe şi 
legume pregătite; ciuperci conservate; ceapă 
conservată; tomate conservate; tomate pisa-
te; tomate fierte; tomate uscate; produse se-
mifabricate pe bază de tomate; supe de toma-
te semifabricate; conserve de tomate; pastă 
de tomate; pireu de tomate; suc de tomate 
pentru gătit; fasole coapte; produse din fasole 
coapte; fasole conservate; boabe de soia; 
boabe de soia conservate; lapte de soia în 
formă lichidă şi uscată; ulei alimentar de soia; 
proteine alimentare de soia; tofu boabe con-
servate; nuci pregătite; nuci de cajun prelu-
crate, arahide prelucrate; unt de arahide; sta-
fide; salate; ierburi de grădină conservate, 
altele decât condimentele; ouă, albuş de ou; 
lapte şi produse lactate; băuturi lactate cu 
componenţă predominantă din lapte; caşca-
val, iaurt; uleiuri şi grăsimi comestibile, mar-
garină; grăsimi pentru cofetărie; grăsimi ali-
mentare, grăsimi vegetale, ghee vegetale, 
vanaspati; uleiuri vegetale hidrogenate. 

 

 
 
(210) 028567 
(220) 2011.02.11 
(730) WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG  

56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, extracte din carne, supe; peşte, produ-

se din peşte; crustacee nu vii; moluşte nu vii; 
sardine; caviar; păsări şi vânat; fructe şi le-
gume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dul-
ceţuri, compoturi; jeleuri de fructe; jeleu ali-
mentar; gem; sos (compot) de răchiţele sau 
pomuşoare; conserve de fructe; chipsuri de 
cartofi; chipsuri de cartofi conservate; fructe şi 
legume pregătite; ciuperci conservate; ceapă 
conservată; tomate conservate; tomate pisa-
te; tomate fierte; tomate uscate; produse se-
mifabricate pe bază de tomate; supe de toma-
te semifabricate; conserve de tomate; pastă 
de tomate; pireu de tomate; suc de tomate 
pentru gătit; fasole coapte; produse din fasole 
coapte; fasole conservate; boabe de soia; 
boabe de soia conservate; lapte de soia în 
formă lichidă şi uscată; ulei alimentar de soia; 
proteine alimentare de soia; tofu boabe con-
servate; nuci pregătite; nuci de cajun prelu-
crate, arahide prelucrate; unt de arahide; sta-
fide; salate; ierburi de grădină conservate, 
altele decât condimentele; ouă, albuş de ou; 
lapte şi produse lactate; băuturi lactate cu 
componenţă predominantă din lapte; caşca-
val, iaurt; uleiuri şi grăsimi comestibile, mar-
garină; grăsimi pentru cofetărie; grăsimi ali-
mentare, grăsimi vegetale, ghee vegetale, 
vanaspati; uleiuri vegetale hidrogenate. 

 

 
 
(210) 028568 
(220) 2011.02.11 
(730) WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG  

56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, extracte din carne, supe; peşte, produ-

se din peşte; crustacee nu vii; moluşte nu vii; 
sardine; caviar; păsări şi vânat; fructe şi le-
gume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dul-
ceţuri, compoturi; jeleuri de fructe; jeleu ali-
mentar; gem; sos (compot) de răchiţele sau 
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pomuşoare; conserve de fructe; chipsuri de 
cartofi; chipsuri de cartofi conservate; fructe şi 
legume pregătite; ciuperci conservate; ceapă 
conservată; tomate conservate; tomate pisa-
te; tomate fierte; tomate uscate; produse se-
mifabricate pe bază de tomate; supe de toma-
te semifabricate; conserve de tomate; pastă 
de tomate; pireu de tomate; suc de tomate 
pentru gătit; fasole coapte; produse din fasole 
coapte; fasole conservate; boabe de soia; 
boabe de soia conservate; lapte de soia în 
formă lichidă şi uscată; ulei alimentar de soia; 
proteine alimentare de soia; tofu boabe con-
servate; nuci pregătite; nuci de cajun prelu-
crate, arahide prelucrate; unt de arahide; sta-
fide; salate; ierburi de grădină conservate, 
altele decât condimentele; ouă, albuş de ou; 
lapte şi produse lactate; băuturi lactate cu 
componenţă predominantă din lapte; caşca-
val, iaurt; uleiuri şi grăsimi comestibile, mar-
garină; grăsimi pentru cofetărie; grăsimi ali-
mentare, grăsimi vegetale, ghee vegetale, 
vanaspati; uleiuri vegetale hidrogenate. 

 

 
 
(210) 028569 
(220) 2011.02.11 
(730) WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG  

56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, extracte din carne, supe; peşte, produ-

se din peşte; crustacee nu vii; moluşte nu vii; 
sardine; caviar; păsări şi vânat; fructe şi le-
gume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dul-
ceţuri, compoturi; jeleuri de fructe; jeleu ali-
mentar; gem; sos (compot) de răchiţele sau 
pomuşoare; conserve de fructe; chipsuri de 
cartofi; chipsuri de cartofi conservate; fructe şi 
legume pregătite; ciuperci conservate; ceapă 
conservată; tomate conservate; tomate pisa-
te; tomate fierte; tomate uscate; produse se-
mifabricate pe bază de tomate; supe de toma-
te semifabricate; conserve de tomate; pastă 
de tomate; pireu de tomate; suc de tomate 
pentru gătit; fasole coapte; produse din fasole 
coapte; fasole conservate; boabe de soia; 
boabe de soia conservate; lapte de soia în 
formă lichidă şi uscată; ulei alimentar de soia; 
proteine alimentare de soia; tofu boabe con-

servate; nuci pregătite; nuci de cajun prelu-
crate, arahide prelucrate; unt de arahide; sta-
fide; salate; ierburi de grădină conservate, 
altele decât condimentele; ouă, albuş de ou; 
lapte şi produse lactate; băuturi lactate cu 
componenţă predominantă din lapte; caşca-
val, iaurt; uleiuri şi grăsimi comestibile, mar-
garină; grăsimi pentru cofetărie; grăsimi ali-
mentare, grăsimi vegetale, ghee vegetale, 
vanaspati; uleiuri vegetale hidrogenate. 

 

 
 
(210) 028570 
(220) 2011.02.11 
(730) WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG  

56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, extracte din carne, supe; peşte, produ-

se din peşte; crustacee nu vii; moluşte nu vii; 
sardine; caviar; păsări şi vânat; fructe şi le-
gume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dul-
ceţuri, compoturi; jeleuri de fructe; jeleu ali-
mentar; gem; sos (compot) de răchiţele sau 
pomuşoare; conserve de fructe; chipsuri de 
cartofi; chipsuri de cartofi conservate; fructe şi 
legume pregătite; ciuperci conservate; ceapă 
conservată; tomate conservate; tomate pisa-
te; tomate fierte; tomate uscate; produse se-
mifabricate pe bază de tomate; supe de toma-
te semifabricate; conserve de tomate; pastă 
de tomate; pireu de tomate; suc de tomate 
pentru gătit; fasole coapte; produse din fasole 
coapte; fasole conservate; boabe de soia; 
boabe de soia conservate; lapte de soia în 
formă lichidă şi uscată; ulei alimentar de soia; 
proteine alimentare de soia; tofu boabe con-
servate; nuci pregătite; nuci de cajun prelu-
crate, arahide prelucrate; unt de arahide; sta-
fide; salate; ierburi de grădină conservate, 
altele decât condimentele; ouă, albuş de ou; 
lapte şi produse lactate; băuturi lactate cu 
componenţă predominantă din lapte; caşca-
val, iaurt; uleiuri şi grăsimi comestibile, mar-
garină; grăsimi pentru cofetărie; grăsimi ali-
mentare, grăsimi vegetale, ghee vegetale, 
vanaspati; uleiuri vegetale hidrogenate. 
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(210) 028571 
(220) 2011.02.10 
(730) DIMITRIEVA Olga, MD  

Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, 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; produse parafarmaceutice, preparate şi 
medicamente dietetice şi nutritive, suplimente 
nutritive medicale sub diverse forme; 

 

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; suplimente nutritive nemedicale, 
necuprinse în alte clase, conţinând substanţe 
de origine animală şi vegetală; 

 

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; comercializarea pro-
duselor sus-menţionate, import-export, lucrări 
de birou; servicii de publicitate, de promovare 
a produselor sus-numite, servicii de vânzare 
cu amănuntul, angro; participarea şi organiza-
rea expoziţiilor în scopuri comerciale, organi-
zarea şi participarea la târguri în scopuri co-
merciale şi  de promovare; relaţii cu publicul; 
distribuirea eşantioanelor; demonstrare şi 
etalare de produse. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 

(210) 028572 
(220) 2011.02.14 
(730) SAMBUCUS S.R.L., MD  

Str. Vasile Coroban nr. 47, bloc 1, ap. 1,  
MD-2051, 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; co-
mercializarea produselor. 

 

 

 
 
(210) 028574 
(220) 2011.02.10 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere, bere de ghimber; ape minerale gazoase 

sau negazoase; apă de masă; apă tonică; 
limonadă; sucuri din fructe sau legume, bău-
turi pe bază de fructe sau legume; şerbeturi 
(lichide); siropuri şi alte preparate pentru pre-
gătirea băuturilor, extracte nealcoolice din 
fructe sau legume; băuturi ce conţin fermenţi 
lactaţi, băuturi tonice, aperitive fără alcool; 
băuturi nealcoolice răcoritoare, cvas de pâine, 
cvas de citrice, cvas cu adaos de plante, cvas 
de fructe uscate, cvas de casă, cvas ţără-
nesc, cvas cu adaos de musturi; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
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organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea băuturilor răcoritoare, a cva-
sului şi a berii; operaţii de export-import; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate de 
magazine specializate, supermarketuri, hi-
permarketuri; 

 

43   - aprovizionare cu bere, cvas şi alte băuturi; 
servicii prestate de hoteluri, restaurante, ba-
ruri, cafenele, bodegi; servicii prestate de 
bistrouri, cofetării, cantine; cazare şi servicii 
hoteliere. 

 

 
 
(210) 028575 
(220) 2011.02.10 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere, bere de ghimber; ape minerale gazoase 

sau negazoase; apă de masă; apă tonică; 
limonadă; sucuri din fructe sau legume, bău-
turi pe bază de fructe sau legume; şerbeturi 
(lichide); siropuri şi alte preparate pentru pre-
gătirea băuturilor, extracte nealcoolice din 
fructe sau legume; băuturi ce conţin fermenţi 
lactaţi, băuturi tonice, aperitive fără alcool; 
băuturi nealcoolice răcoritoare, cvas de pâine, 
cvas de citrice, cvas cu adaos de plante, cvas 
de fructe uscate, cvas de casă, cvas ţără-
nesc, cvas cu adaos de musturi; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea băuturilor răcoritoare, a cva-
sului şi a berii; operaţii de export-import; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate de 
magazine specializate, supermarketuri, hi-
permarketuri; 

 

43   - aprovizionare cu bere, cvas şi alte băuturi; 
servicii prestate de hoteluri, restaurante, ba-
ruri, cafenele, bodegi; servicii prestate de 
bistrouri, cofetării, cantine; cazare şi servicii 
hoteliere. 

 

 

 

(210) 028579 
(220) 2011.02.10 
(730) UNGUREANU Igori, MD  

Str. Matei Basarab nr. 7/1, ap. 49,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.10; 27.05.11; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 028580 
(220) 2011.02.10 
(730) UNGUREANU Igori, MD  

Str. Matei Basarab nr. 7/1, ap. 49,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: gri, roşu. 
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(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; 

 

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; 

 

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. 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 028581 
(220) 2011.02.08 
(730) Nike International Ltd., US  

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-
6453, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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, pre-
cum şi articole sportive, echipamente şi jocuri 
sportive. 

 

 

 
 
(210) 028582 
(220) 2011.02.10 
(730) DIXI MEDIA S.R.L., agen ţie de publicitate, 

MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 7/3, ap. 15,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 028583 
(220) 2011.02.07 
(730) SUVOROV VIN S.R.L., întreprindere  
  cu capital str ăin, MD  

Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 028585 
(220) 2011.02.17 
(730) TEOCOM-LUX S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 67,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, sur, roşu. 
(511) NCL(9) 
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; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 15.07.01; 26.11.06; 27.05.11; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 028589 
(220) 2011.02.08 
(730) BESCHIERU Radu, MD  

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.04; 24.01.09; 24.09.02; 
24.09.21; 27.01.01. 

 

 
 
(210) 028591 
(220) 2011.02.08 
(730) BESCHIERU Radu, MD  

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 25.01.19; 26.01.03; 26.11.07; 26.11.08; 
27.05.02. 

 

 
 
(210) 028592 
(220) 2011.02.08 
(730) MIDRIGAN Virginia, MD  

Str. Academiei nr. 11/3, ap. 5,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde. 
(511) NCL(9) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii de 

igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni; 
servicii de horticultură şi de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.24; 
29.01.12. 
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(210) 028595 
(220) 2011.02.09 
(730) ECHOHIDROMAS S.A., MD  

Str. Băcioii Noi nr. 14/5,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.07.25; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 028600 
(220) 2011.02.10 
(730) PERCIUN Vitalie, MD  

Str. Nicolae H. Costin nr. 63, bloc 5, ap. 22,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 

(210) 028603 
(220) 2011.02.10 
(730) Pottle Productions Inc., a California  

corporation, US  
4024 Radford Avenue, Studio City, California, 
91604, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - servicii de transmisie prestate prin reţele de 

televiziune, prin cablu, prin satelit, prin radio, 
prin telefon şi prin sisteme de bandă largă, 
precum şi prin Internet, dispozitive portative şi 
dispozitive de comunicaţii fără fir; 

 

41   - servicii de divertisment; şi anume producerea 
şi distribuirea continuă a serialelor de televizi-
une prestate prin reţele de televiziune, prin 
cablu, prin satelit, prin telefon şi prin sisteme 
de bandă largă, precum şi prin Internet, dis-
pozitive portative şi dispozitive de comunicaţii 
fără fir; furnizare de informaţii cu privire la 
programe de televiziune de divertisment prin 
reţeaua globală de calculatoare. 

 
 
 
(210) 028604 
(220) 2011.02.10 
(730) EPIDAVR S.R.L., MD  

Bd. Dacia nr. 44,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.22; 08.01.01; 08.07.17; 
25.01.06; 27.01.12; 27.05.03. 
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(210) 028607 
(220) 2011.02.11 
(730) JOHNSON & JOHNSON, US  

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA,  
NEW BRUNSWICK NEW JERSEY, 08933,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - cosmetice nemedicale; balsamuri de buze, 

luciu de buze şi pudră. 
 

 
 
(210) 028626 
(220) 2011.02.14 
(730) Pottle Productions Inc., a California  

corporation, US  
4024 Radford Avenue, Studio City,  
California, 91604, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - servicii de transmisie prestate prin reţele de 

televiziune, prin cablu, prin satelit, prin radio, 
prin telefon şi prin sisteme de bandă largă, 
precum şi prin Internet, dispozitive portative şi 
dispozitive de comunicaţii fără fir; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume producerea 
şi distribuirea continuă a serialelor de televizi-
une prestate prin reţele de televiziune, prin 
cablu, prin satelit, prin telefon şi prin sisteme 
de bandă largă, precum şi prin Internet, dis-
pozitive portative şi dispozitive de comunicaţii 
fără fir; furnizarea de informaţii cu privire la 
programe de televiziune de divertisment prin 
reţeaua globală de calculatoare. 

 

 
 
(210) 028629 
(220) 2011.02.15 
(730) CIOBANU Anatol, MD  

Str. Nicolae Iorga nr. 16, ap. 24,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
MUSIENCO OLEG, MD 
Str. Nichita Smochină nr. 14,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 19.07.02. 
 
 
 
(210) 028630 
(220) 2010.11.01 
(730) Vion-Impex S.R.L., MD  

Str. Bucureşti nr. 91, bloc 1,  
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; 

 

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; 
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16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 028631 
(220) 2011.02.15 
(310) 2010726910; 2010727795; 2010731187 
(320) 2010.08.20; 2010.08.30; 2010.09.29 
(330) RU 
(730) Ankica Seitz, DE  

Querweg 10, 09569 Oederan, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
 

(320) 2010.08.30 
 

23   - fire; fire răsucite, torturi răsucite; monofila-
mente, monofire, monofibre, inclusiv fire sinte-
tice care constau dintr-o fibră folosite pentru 
scopuri textile; fire răsucite şi nerăsucite, fire 
filate şi nefilate, toate produsele sus-
menţionate din materiale naturale şi sintetice 
folosite pentru scopuri textile; 

 

(320) 2010.08.20 
 

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; 

 

(320) 2010.09.29 
 

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

 

 

(210) 028632 
(220) 2011.02.15 
(730) Paramount International IP Holding  

Company, US  
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, California 90064, Statele Unite ale 
Americii 

(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; nuci prelucrate. 

 

(531) CFE(5) 05.01.03; 05.01.04; 05.01.05; 26.01.03; 
26.01.24. 

 
 
 
(210) 028637 
(220) 2011.02.18 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, 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 ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 
 
(111) 20928 
(151) 2011.01.05 
(181) 2019.07.23 
(210) 025637 
(220) 2009.07.23 
(730) LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., AR  

Domiciled at Lavalle 310  4 th floor,  
Buenos Aires, Argentina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice de uz uman, cu excep-

ţia preparatelor hormonale pentru tratarea 
femeilor. 

 
 
 
(111) 20958 
(151) 2011.01.24 
(181) 2020.02.02 
(210) 026524 
(220) 2010.02.02 
(730) ZORILE S.A., MD  

Calea Ieşilor nr. 8,  
MD-2069, 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; bice şi articole 
de şelărie; 

 

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

 

 
 
(111) 20985 
(151) 2011.01.24 
(181) 2019.05.27 
(210) 025413 
(220) 2009.05.27 
(730) GOLDEN BRANDS LIMITED, CY  

Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT 
BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb, gri. 
(511) NCL(9) 
30   - pesmeţi. 
 

(531) CFE(5) 25.05.01; 25.07.23; 26.11.09; 26.11.13; 
27.01.03; 28.05.00; 29.01.14. 

 

 
 
(111) 20986 
(151) 2011.01.21 
(181) 2019.06.11 
(210) 025490 
(220) 2009.06.11 
(730) ZAO "Izdatelskiy dom "Burda", RU  

Ul. Polkovaya, d. 3, str. 4, Moscow 127018, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - purtătoare magnetice şi optice de informaţii, 

inclusiv cu publicaţii electronice şi versiuni 
electronice ale publicaţiilor periodice înregis-
trate pe acestea; panouri electronice infor-
mative; discuri compacte (audiovideo); pro-
grame de calculator; publicaţii electronice 
(încărcabile); 
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16   - produse de imprimerie; reviste; ziare; broşuri; 
calendare; pliante; placate; fotografii. 

 

 
 
(111) 20998 
(151) 2011.01.25 
(181) 2020.02.05 
(210) 026681 
(220) 2010.02.05 
(730) FOCA Dumitru, MD  

Bd. Dacia nr. 4, ap. 78,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

 
 
(111) 20999 
(151) 2011.01.18 
(181) 2019.08.17 
(210) 025696 
(220) 2009.08.17 
(730) Trofimcenco-Electronics, întreprindere 

individual ă, MD 
Str. A. Puşkin nr. 12, ap. 10,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
01   - preparate pentru călirea şi sudura metalelor; 
 

06   - cabluri şi fire metalice neelectrice; 
 

09   - aparate şi instrumente pentru conducerea, 
distribuirea, transformarea, acumularea, re-
glarea sau comanda curentului electric; apa-
rate pentru înregistrarea, transmiterea, repro-
ducerea sunetului sau imaginilor; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.24. 
 

 
 
(111) 21000 
(151) 2011.02.25 
(181) 2019.12.01 
(210) 026249 
(220) 2009.12.01 
(730) MATCAŞ Maxim, MD  
 Bd. Dacia nr. 21, ap. 189,  

MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 
(540) 
 
 

 
 
 

(526)   
 
 
(591) 

Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentelor: „tuning”, „МАГАЗИН ТЮНИНГА”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 
Culori revendicate: roşu, negru, alb. 

(511) NCL(9) 
12 - vehicule; aparate de locomoţie terestră; 
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
37 - reparaţii; servicii de instalaţii. 
(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.07; 28.05.00; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 21002 
(151) 2011.02.09 
(181) 2019.08.07 
(210) 025791 
(220) 2009.08.07 
(730) BIONTON-PRIM S.R.L., MD  
 Str. Columna nr. 104,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540) 
 

 

 
 
 

(526)   
 
 
(511) 

Dreptul exclusiv nu se extinde asupra ele-
mentelor: „Auto”, „Hof”, cu excepţia execută-
rii grafice deosebite.  
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. 
(531) CFE(5) 01.05.02; 01.05.03; 01.05.11; 01.05.12; 

18.01.07; 18.01.08; 27.05.01. 
 

 
 
(111) 21003 
(151) 2011.01.31 
(181) 2019.08.18 
(210) 025697 
(220) 2009.08.18 
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. M. Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; 
 

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

 

 

 
 
 
 

(111) 21004 
(151) 2011.01.27 
(181) 2019.09.23 
(210) 025896 
(220) 2009.09.23 
(730) Ideea-Prim S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Grătieşti nr. 2, MD-2050,  
Stăuceni, 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; cu excepţia aparatelor de 
spălat, maşinilor de spălat vase, maşinilor de 
spălat rufe, tobelor pentru maşini; aparatelor 
de curăţare de înaltă presiune, de curăţare cu 
abur, mixerelor, deschizătoarelor electrice 
pentru conserve; 

 

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; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 
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(111) 21005 
(151) 2011.02.02 
(181) 2019.09.23 
(210) 025902 
(220) 2009.09.23 
(730) Ideea-Prim S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Grătieşti nr. 2, MD-2050,  
Stăuceni, 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. 

 
 

 
 
(111) 21016 
(151) 2011.01.27 
(181) 2017.10.30 
(210) 022185 
(220) 2007.10.30 
(730) Zaklady Mi ęsne "MARKO-WALICHNOWY" 

Sp. z o.o., PL  
Prusak 23, 98-420 Sokolniki, Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra tuturor 

elementelor verbale şi cifrelor, cu excepţia 
"MARKO". 

(511) NCL(9) 
29   - pateuri. 
(531) CFE(5) 07.01.13; 25.01.06; 25.01.18; 25.07.01; 

26.01.18; 28.05.00. 
 

(111) 21017 
(151) 2011.01.27 
(181) 2017.10.30 
(210) 022186 
(220) 2007.10.30 
(730) Zaklady Mi ęsne "MARKO-WALICHNOWY" 

Sp. z o.o., PL  
Prusak 23, 98-420 Sokolniki, Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra tuturor 

elementelor verbale şi cifrelor, cu excepţia 
"MARKO". 

(511) NCL(9) 
29   - pateuri din carne de găină. 
 

(531) CFE(5) 03.07.03; 25.01.06; 25.01.18; 26.01.18; 
28.05.00. 

 

 
 
(111) 21018 
(151) 2011.01.27 
(181) 2017.10.30 
(210) 022187 
(220) 2007.10.30 
(730) Zaklady Mi ęsne "MARKO-WALICHNOWY" 

Sp. z o.o., PL  
Prusak 23, 98-420 Sokolniki, Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra tuturor 

elementelor verbale şi cifrelor, cu excepţia 
"MARKO". 

(511) NCL(9) 
29   - pateuri din carne de gâscă. 
 

(531) CFE(5) 03.07.06; 25.01.06; 25.01.18; 26.01.18; 
28.05.00. 
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(111) 21019 
(151) 2011.01.27 
(181) 2017.10.30 
(210) 022188 
(220) 2007.10.30 
(730) Zaklady Mi ęsne "MARKO-WALICHNOWY" 

Sp. z o.o., PL  
Prusak 23, 98-420 Sokolniki, Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra tuturor 

elementelor verbale şi cifrelor, cu excepţia 
"MARKO". 

(511) NCL(9) 
29   - pateuri din carne de curcan. 
 

(531) CFE(5) 03.07.04; 25.01.06; 25.01.18; 26.01.18; 
28.05.00. 

 

 
 
(111) 21027 
(151) 2011.02.02 
(181) 2019.11.10 
(210) 026102 
(220) 2009.11.10 
(730) Chiol Lux S.R.L., MD  
 Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 123, ap. 20, 

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
(540) 
 

 
 
 
(526)   
 
(511) 

Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cu-
vântului: "FRESH". 
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. 

 

 

 
 
 
 
 
 

(111) 21035 
(151) 2010.09.06 
(181) 2018.01.24 
(210) 022691 
(220) 2008.01.24 
(730) EVENTIS MOBILE S.R.L., întreprindere mix-

tă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, ap. 5,  
MD-2048, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

odezice, cinematografice, optice, de cântărire, 
de măsurare, de semnalizare, de control (veri-
ficare), de siguranţă (salvare) şi didactice; 
distribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparate cu preplată; case  înregistratoare, 
maşini de calculat; extinctoare. 

 

 
(111) 21044 
(151) 2011.01.31 
(181) 2019.10.30 
(210) 026066 
(220) 2009.10.30 
(730) EPIDAVR S.R.L., MD  
 Bd. Dacia nr. 44,  

MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 
(540) 
 
 

 
 
 

(526) 
 
 
(511) 

Dreptul exclusiv nu se extinde asupra 
elementului: ”SKYLIGHT”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
NCL(9) 

08 - scule şi instrumente de mână acţionate 
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme 
albe; aparate de ras; 

11 - aparate de iluminat, de încălzit, de produ-
cere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, 
de uscare, de ventilare, de distribuire a 
apei şi instalaţii sanitare; 

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

(531) CFE(5) 27.05.02. 
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(111) 21077 
(151) 2011.02.01 
(181) 2019.09.23 
(210) 025905 
(220) 2009.09.23 
(730) General Media Communications, Inc., US  

6800 Broken Sound Pkwy, Suite 100, Boca 
Raton, FL 33487, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - adaptoare pentru calculator-televizor, decodi-

ficatoare de semnale pentru canalele de tele-
viziune prin cablu, module de acces autori-
zat/condiţionat, carduri inteligente, carduri cu 
microcircuite încorporate, cartele preplătite 
pentru recepţionarea canalelor de difuzare şi 
pentru servicii de radiodifuzare; discuri video 
digitale; memorie flash, discuri, unităţi de disc, 
carduri de memorie, memorie flash-brelocuri 
şi alte dispozitive de stocare a informaţiei 
pentru calculatoare; 

 

16   - pliante, broşuri, prospecte, afişe, postere, 
placate, cărţi, materiale publicate pentru pre-
să şi alte tipărituri; papetărie şi rechizite de 
birou, inclusiv agende, blocnotesuri; rechizite 
de cancelarie, inclusiv pixuri, stilouri; 

 

38   - telecomunicaţii şi servicii de radiodifuziune, 
inclusiv fără restricţii activitatea unuia sau a 
câtorva canale de televiziune prin cablu, prin 
satelit sau în eter. 

 

 

 
 
(111) 21078 
(151) 2011.02.01 
(181) 2019.09.23 
(210) 025906 
(220) 2009.09.23 
(730) General Media Communications, Inc., US  

6800 Broken Sound Pkwy, Suite 100, Boca 
Raton, FL 33487, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
09   - adaptoare pentru calculator-televizor, decodi-

ficatoare de semnale pentru canalele de tele-
viziune prin cablu, module de acces autori-
zat/condiţionat, carduri inteligente, carduri cu 
microcircuite încorporate, cartele preplătite 
pentru recepţionarea canalelor de difuzare şi 
pentru servicii de radiodifuzare; discuri video 
digitale; memorie flash, discuri, unităţi de disc, 
carduri de memorie, memorie flash-brelocuri 
şi alte dispozitive de stocare a informaţiei 
pentru calculatoare; 

 

16   - pliante, broşuri, prospecte, afişe, postere, 
placate, cărţi, materiale publicate pentru pre-
să şi alte tipărituri; papetărie şi rechizite de 
birou, inclusiv agende, blocnotesuri; rechizite 
de cancelarie, inclusiv pixuri, stilouri; 

 

38   - telecomunicaţii şi servicii de radiodifuziune, 
inclusiv fără restricţii activitatea unuia sau a 
câtorva canale de televiziune prin cablu, prin 
satelit sau în eter. 

 

 

 
(111) 21123 
(151) 2011.02.21 
(181) 2019.11.11 
(210) 026148 
(220) 2009.11.11 
(730) DELTA-MEDICA S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
 Str. Ioan Livescu nr. 31,  

MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 
(540) 
 
 

 
 
 

(526)   
 
(511) 

Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvinte-
lor: "www", "medtehnica", "md". 

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; 

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentului electric; 
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aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acusti-
ce; distribuitoare automate şi mecanisme pen-
tru aparate cu preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, echipament pentru prelu-
crarea informaţiei şi calculatoare; extinctoare; 

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi arti-
ficiali, articole ortopedice; material de sutură; 

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

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

(531) CFE(5) 24.17.02. 
 

 
 
(111) 21138 
(151) 2011.02.25 
(181) 2019.10.09 
(210) 025971 
(220) 2009.10.09 
(730) Dogadan Gida Ürünleri Sanayi ve 

Pazarlama A.S., TR  
Çankiri Devlet Karayolu 7. Km. Akyurt,  
Ankara, 06750, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) Culori revendicate: verde, galben, alb. 
(511) NCL(9) 
05   - substanţe şi alimente dietetice de uz medical, 

alimente pentru sugari, tizane, infuzii medici-
nale, ierburi medicinale; concentrate de ier-
buri de uz medical, ceaiuri din ierburi de uz 
medical, ceaiuri de slăbit de uz medical, cea-
iuri cu ginseng de uz medical; 

 

30   - cafea; ceai; ceai negru; ceai verde; ceai de 
salvie; ceai de tei; ceai de cimbru; ceai în 
pacheţele; frunze de ceai; ceaiuri extrase din 
frunze de plante; ice tea; cacao, zahăr, orez, 
tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; îngheţată; 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente); miro-
denii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 25.03.01; 25.03.03; 26.01.18; 27.05.24; 
29.01.13. 

 

 
 
(111) 21140 
(151) 2011.02.28 
(181) 2020.05.07 
(210) 027109 
(220) 2010.05.07 
(730) CECAN Valeriu, MD  

Str. Pavel Boţu nr. 8,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în martie  2011  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 

conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data  

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. BOPI 

(442/450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 026562 2010.03.30 20767 2011.01.21 41 Home Box Office, Inc, US 7/2010  

2 026518 2010.01.26 20844 2011.01.31 35 BIOTEC-PRIM S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2010  

3 026561 2010.04.07 20901 2010.12.30 29 EL PASSO S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2010  

4 026763 2010.02.12 20907 2010.12.30 05 BASF SE, DE 5/2010  

5 026764 2010.02.12 20908 2010.12.30 05 BASF SE, DE 5/2010  

6 026828 2010.03.05 20924 2010.03.05 09,16,35, 
38,41 

MOLDCELL S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

5/2010  

7 025637 2009.07.23 20928 2011.01.05 05 LABORATORIOS CASASCO 
S.A.I.C., AR 

12/2009 4/2011 

8 025807 2009.09.23 20932 2010.01.10 29,35 SERVEST-AGRO S.R.L., MD 12/2009  

9 026591 2010.04.16 20937 2010.01.14 29,30,35 DANOVA - PRIM S.R.L., MD 7/2010  

10 026524 2010.02.02 20958 2011.01.24 18,25 ZORILE S.A., MD 3/2010 4/2011 

11 026599 2010.04.13 20968 2011.01.21 30 KILICOGLU Bora, MD 7/2010  

12 026780 2010.02.16 20969 2011.01.17 09 Google Inc., US 5/2010  

13 026872 2010.03.04 20970 2011.01.17 17,19 ARPELCOM S.R.L., MD 6/2010  

14 026913 2010.03.18 20971 2011.01.21 07,08,29,30,
31,35,43 

CHIPSTIX S.R.L., MD 6/2010  

15 026919 2010.03.19 20972 2011.01.21 05 DEPOFARM S.R.L., MD 6/2010  

16 026920 2010.03.19 20973 2011.01.21 05 DEPOFARM S.R.L., MD 6/2010  

17 026921 2010.03.19 20974 2011.01.21 05 DEPOFARM S.R.L., MD 6/2010  

18 026922 2010.03.19 20975 2011.01.21 05 DEPOFARM S.R.L., MD 6/2010  

19 026958 2010.04.14 20976 2011.01.21 33,35 UNITED WINE COMPANY 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

7/2010  

20 026987 2010.04.20 20977 2011.01.21 34 Gallaher Limited, GB 7/2010  

21 026989 2010.04.20 20978 2011.01.21 34 Gallaher Limited, GB 7/2010  

22 026990 2010.04.20 20979 2011.01.21 34 Gallaher Limited, GB 7/2010  

23 027133 2010.05.18 20980 2011.01.21 05 DEPOFARM S.R.L., MD 7/2010  

24 026932 2010.03.22 20981 2011.01.21 41 Home Box Office, Inc, US 6/2010  

25 026936 2010.03.23 20982 2011.01.21 41 Home Box Office, Inc, US 6/2010  

26 026959 2010.04.13 20983 2011.01.21 09,38,41 Home Box Office, Inc, US 7/2010  

27 026960 2010.04.13 20984 2011.01.21 09,38,41 Home Box Office, Inc, US 7/2010  

28 025413 2009.05.27 20985 2011.01.24 30 GOLDEN BRANDS LIMITED, 
CY 

9/2009 4/2011 

29 025490 2009.06.11 20986 2011.01.21 09,16 ZAO "Izdatelskiy dom "Burda", 
RU 

8/2009 4/2011 

30 026493 2010.01.20 20987 2011.01.20 05,31,41 MARS, INCORPORATED, US 4/2010  

31 026541 2010.01.29 20988 2011.01.21 30 McDonald’s Corporation,  
a corporation organized and 
existing under the laws of the 
State of Delaware, US 

5/2010  

32 026542 2010.01.29 20989 2011.01.21 30 McDonald’s Corporation,  
a corporation organized and 
existing under the laws of the 
State of Delaware, US 

5/2010  
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33 026543 2010.01.29 20990 2011.01.21 30 McDonald’s Corporation,  
a corporation organized and 
existing under the laws of the 
State of Delaware, US 

5/2010  

34 026689 2010.02.04 20991 2011.01.20 05 MEIJI SEIKA KAISHA, LTD., JP 4/2010  

35 026690 2010.02.04 20992 2011.01.20 05 JSC "NIZHPHARM", RU 4/2010  

36 026691 2010.02.04 20993 2011.01.20 05 JSC "NIZHPHARM", RU 4/2010  

37 026953 2010.04.02 20994 2011.01.21 28,41 FARNA S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2010  

38 026999 2010.04.20 20995 2011.01.24 33 FINLANDIA VODKA WORLD-
WIDE Ltd., a Finland corpora-
tion, FI 

7/2010  

39 025485 2009.06.10 20996 2011.01.24 05 GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A., BE 

10/2009  

40 026681 2010.02.05 20998 2011.01.25 35,44 FOCA Dumitru, MD 4/2010 4/2011 

41 025696 2009.08.17 20999 2011.01.18 01,06,09,11 Trofimcenco-Electronics, între-
prindere individuală, MD 

11/2009 4/2011 

42 026249 2009.12.01 21000 2011.02.25 12,35,37 MATCAŞ Maxim, MD 2/2010 4/2011 

43 026760 2010.02.16 21001 2011.01.25 19,35 SUPRATEN S.A., MD 5/2010  

44 025791 2009.08.07 21002 2011.02.09 35,37,39 BIONTON-PRIM S.R.L., MD 11/2009 4/2011 

45 025697 2009.08.18 21003 2011.01.31 35,41,44 ZHENG SHI INTERNATIONAL 
GROUP S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

11/2009 4/2011 

46 025896 2009.09.23 21004 2011.01.27 07,09,42 Ideea-Prim S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2009 4/2011 

47 025902 2009.09.23 21005 2011.02.02 29,30 Ideea-Prim S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2009 4/2011 

48 026409 2009.12.18 21007 2011.01.27 16,20,35,39 BĂTRÎNU Ion, MD 4/2010  

49 026986 2010.04.19 21008 2011.01.27 05 Agan Chemical Manufacturers 
Ltd., IL 

7/2010  

50 026225 2009.11.25 21009 2010.11.19 35,38,41,42 DND Media S.R.L., MD 2/2010  

51 025975 2009.10.12 21011 2011.01.28 05,31 BUZHOR Sergey, MD 1/2010  

52 026916 2010.03.17 21013 2011.01.28 06,19 GROZA Alexandr, MD 7/2010  

53 026917 2010.03.17 21014 2011.01.28 06,19,35 GROZA Alexandr, MD 7/2010  

54 026918 2010.03.17 21015 2011.01.28 06,19,35 GROZA Alexandr, MD 7/2010  

55 022185 2007.10.30 21016 2011.01.27 29 Zaklady Mięsne "MARKO-
WALICHNOWY" Sp. z o.o., PL 

1/2009 4/2011 

56 022186 2007.10.30 21017 2011.01.27 29 Zaklady Mięsne "MARKO-
WALICHNOWY" Sp. z o.o., PL 

1/2009 4/2011 

57 022187 2007.10.30 21018 2011.01.27 29 Zaklady Mięsne "MARKO-
WALICHNOWY" Sp. z o.o., PL 

1/2009 4/2011 

58 022188 2007.10.30 21019 2011.01.27 29 Zaklady Mięsne "MARKO-
WALICHNOWY" Sp. z o.o., PL 

1/2009 4/2011 

59 025317 2009.04.28 21021 2011.01.14 01,08,19 STAUF Klebstoffwerk GmbH, 
DE 

7/2009  

60 026563 2010.03.31 21022 2011.01.31 31 UNGUREAN Alexei, MD 6/2010  

61 026540 2010.02.01 21023 2011.01.28 19,35,37 BETONIX-PRO S.R.L., MD 5/2010  

62 026684 2010.02.09 21024 2011.01.28 01,02,04,05,
06,07,08,10,
12,13,14,15,
17,18,19,20,
21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,31,32,33,
34,36,37,38,

39,40,41, 
43,44,45 

VITASBENEFIC S.R.L., MD 4/2010  

63 026715 2010.02.08 21025 2011.01.31 42,44 MUNTEAN Dorina, MD 6/2010  

64 024927 2009.01.30 21026 2011.01.10 01,05,31, 

35,42,44 

NUFARM GmbH & Co KG, AT 4/2009  
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65 026102 2009.11.10 21027 2011.02.02 32 Chiol Lux S.R.L., MD 1/2010 4/2011 

66 026571 2010.04.02 21028 2011.02.02 35 MALCOCI Nicolae, MD 6/2010  

67 026695 2010.02.04 21029 2011.02.01 01,05 Chemtura Corporation, US 6/2010  

68 026846 2010.02.26 21033 2011.02.01 04 Daewoo International Corpora-
tion, KR 

6/2010  

69 025483 2009.06.23 21034 2011.02.03 29,30,32, 
33,35 

WJ Ventures Limited, CY 9/2009  

70 022691 2008.01.24 21035 2010.09.06 09 EVENTIS MOBILE S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

10/2008 4/2011 

71 025799 2009.09.02 21036 2011.02.04 05 Metatron S.A., MD 12/2009  

72 026834 2010.03.03 21037 2011.02.03 36 LUCIADA CONSULTING 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

6/2010  

73 026837 2010.02.24 21038 2011.02.03 43 CEBOTARESCU Dumitru, MD 6/2010  

74 026874 2010.03.04 21039 2011.02.04 09,11,35 RAILEAN Andrei, MD 6/2010  

75 023663 2008.06.10 21040 2011.01.27 01,03,05,09,
14,15,18,20,
21,24,25,28,
29,30,31,32,
33,34,36,37,

39,44,45 

MONUL Sergiu, MD 12/2008  

76 025783 2009.08.28 21041 2011.02.03 05 Astellas Pharma Inc., JP 11/2009  

77 025785 2009.08.28 21042 2011.02.03 05 Astellas Pharma Inc., JP 11/2009  

78 026066 2009.10.30 21044 2011.01.31 08,11,35 EPIDAVR S.R.L., MD 2/2010 4/2011 

79 026465 2010.01.15 21045 2011.02.07 09,16,35, 
38,41 

MOLDCELL S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

3/2010  

80 026570 2010.04.01 21047 2011.01.24 05 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Wädenswil, 
CH 

7/2010  

81 026592 2010.04.14 21048 2011.01.24 03,35 ANAVIT STIL S.R.L., societate 
comercială, MD 

7/2010  

82 026785 2010.02.23 21049 2011.01.24 29,30,31,35 ALIOHIN Oleg, MD 7/2010  

83 027091 2010.05.24 21057 2011.01.24 16,35,38,41 IREX, filiala din Republica Mol-
dova a Consiliului pentru 
Cercetări şi Schimburi 
Internaţionale, MD 

7/2010  

84 026879 2010.03.15 21070 2011.02.08 39 GRABASCIUC Igor, MD 7/2010  

85 026907 2010.03.19 21071 2011.02.09 01,02,16, 

17,35,39 

UNIXONE S.R.L., MD 6/2010  

86 025542 2009.07.03 21072 2011.02.11 33 DOGANIC  Serghei, MD 8/2010  

87 026482 2010.01.18 21073 2011.02.09 21,35 IBRIŞIM Alexandr, MD 6/2010  

88 026531 2010.01.27 21074 2011.02.09 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORAT-
ZIA "ROSHEN", UA 

6/2010  

89 026928 2010.03.18 21075 2011.02.11 32 Bavaria N.V., NL 6/2010  

90 024135 2008.08.20 21076 2011.02.01 33 OOO "Compania "EvroVin", RU 1/2009  

91 025905 2009.09.23 21077 2011.02.01 09,16,38 General Media Communica-
tions, Inc., US 

12/2009 4/2011 

92 025906 2009.09.23 21078 2011.02.01 09,16,38 General Media Communica-
tions, Inc., US 

12/2009 4/2011 

93 026454 2010.01.11 21079 2011.02.01 09 MOTOROLA, INC., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

3/2010  

94 026538 2010.01.28 21080 2011.02.01 38,41,42 QUALCOMM INCORPO-
RATED, US 

5/2010  

95 026728 2010.02.09 21081 2011.02.01 03,05,16 Soldex Limited, VG 4/2010  

96 026729 2010.02.09 21082 2011.02.01 06,16,21 Soldex Limited, VG 4/2010  
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97 026731 2010.02.09 21083 2011.02.01 32 Chiquita Brands L.L.C., 
corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor  
statului Delaware, US 

5/2010  

98 026158 2009.11.16 21085 2011.09.17 36 EXPRESS LEASING S.R.L., 
întreptindere cu capital străin, 
MD 

2/2010  

99 026694 2010.02.05 21087 2011.02.10 35,38,41 RADIO-RBS S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2010  

100 026761 2010.02.11 21088 2011.02.11 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Toyota  
Motor Corporation), JP 

5/2010  

101 026812 2010.02.22 21090 2011.02.11 36,37,39 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Toyota  
Motor Corporation), JP 

5/2010  

102 026813 2010.02.22 21091 2011.02.11 36,37,39 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Toyota  
Motor Corporation), JP 

5/2010  

103 026814 2010.02.22 21092 2011.02.11 36,37,39 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Toyota  
Motor Corporation), JP 

5/2010  

104 026949 2010.03.25 21093 2011.02.14 12 HONDA MOTOR CO., LTD., JP 6/2010  

105 027115 2010.05.07 21096 2011.02.15 01 CECAN Valeriu, MD 8/2010  

106 027116 2010.05.07 21097 2011.02.15 01 CECAN Valeriu, MD 8/2010  

107 026957 2010.03.30 21098 2011.02.16 02,17,19, 

27,35,37 

CECAN Valeriu, MD 7/2010  

108 027070 2010.04.29 21099 2011.02.16 19,35 CECAN Valeriu, MD 7/2010  

109 027113 2010.05.07 21100 2011.02.16 19,35 CECAN Valeriu, MD 7/2010  

110 027112 2010.05.07 21101 2011.02.16 01,35,39 CECAN Valeriu, MD 7/2010  

111 027111 2010.05.07 21102 2011.02.16 01,19 CECAN Valeriu, MD 7/2010  

112 027110 2010.05.07 21103 2011.02.16 19 CECAN Valeriu, MD 7/2010  

113 025457 2009.06.05 21104 2011.02.21 07,09,11, 

12,17,37 

BEHR GmbH & Co. KG, DE 11/2009  

114 026915 2010.03.17 21105 2011.02.14 43 GRAMA Eduard, MD 8/2010  

115 026973 2010.04.16 21106 2011.02.21 16,35,38, 
41,42 

ŢÎRA Dumitru, MD 8/2010  

116 026974 2010.04.16 21107 2011.02.21 16,35,38, 
41,42 

ŢÎRA Dumitru, MD 8/2010  

117 027130 2010.05.14 21108 2011.02.21 33 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

7/2010  

118 027147 2010.05.06 21109 2011.02.21 35,40,45 ZGIRVACI Larisa, MD 8/2010  

119 027159 2010.05.19 21110 2011.02.14 30 KILICOGLU Bora, MD 8/2010  

120 027161 2010.05.19 21111 2011.02.14 30 KILICOGLU Bora, MD 8/2010  

121 027162 2010.05.19 21112 2011.02.21 30 KILICOGLU Bora, MD 8/2010  

122 027163 2010.05.19 21113 2011.02.21 30 KILICOGLU Bora, MD 8/2010  

123 027164 2010.05.19 21114 2011.02.14 30 KILICOGLU Bora, MD 8/2010  

124 027165 2010.05.19 21115 2011.02.21 30 KILICOGLU Bora, MD 8/2010  

125 027166 2010.05.19 21116 2011.02.21 30 KILICOGLU Bora, MD 8/2010  

126 027168 2010.05.19 21117 2011.02.14 30 KILICOGLU Bora, MD 8/2010  

127 027170 2010.05.19 21118 2011.02.14 30 KILICOGLU Bora, MD 8/2010  

128 027173 2010.05.20 21119 2011.02.14 33,35 FAUTOR S.R.L., MD 8/2010  

129 027179 2010.05.21 21120 2011.02.14 29,35 ARTNOVCOM S.R.L., MD 8/2010  

130 027196 2010.05.21 21121 2011.02.14 17,35,37 IZOTECA PRIM S.R.L., socie-
tate comercială, MD 

8/2010  

131 025447 2009.06.03 21122 2011.02.18 30 LIMITED LIABILITY COMPANY 
"NOVA-PAK", UA 

10/2009  

132 026148 2009.11.11 21123 2011.02.21 05,09,10, 
35,44 

DELTA-MEDICA S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

2/2010 4/2011 
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133 026564 2010.04.01 21124 2011.02.21 24 БЕНДЕРСКАЯ ТЕКСТИЛЬНО-
ТКАЦКАЯ ФАБРИКА, societate 
pe acţiuni de tip închis, MD 

6/2010  

134 026848 2010.02.26 21126 2011.02.21 03,16 Mary Kay Inc., corporaţie din 
statul Delaware, US 

6/2010  

135 026877 2010.03.05 21127 2011.02.21 30 Prîvatne pidprîemstvo 
"Vîrobnîcio-comerţiina firma 
"Suvorov", UA 

6/2010  

136 027000 2010.04.20 21128 2011.02.18 03,04,21 ZORCOVA Nadejda, MD 7/2010  

137 027141 2010.05.12 21129 2011.02.28 35,39 CURS INVEST S.R.L., societate 
comercială, MD 

8/2010  

138 026688 2010.02.04 21130 2011.02.21 35,36,41 DIACONU Sergiu, MD 6/2010  

139 026749 2010.02.17 21131 2011.02.22 19,35 SETROCONS GRUP S.R.L., 
societate comercială, MD 

5/2010  

140 026894 2010.03.11 21132 2011.02.22 03,05,21 UNILEVER N.V., NL 6/2010  

141 026815 2010.02.22 21133 2011.02.23 34 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

5/2010  

142 026902 2010.03.15 21134 2011.02.23 05 Orion Corporation, FI 7/2010  

143 026904 2010.03.15 21135 2011.02.23 05 Orion Corporation, FI 7/2010  

144 026951 2010.04.01 21136 2011.02.23 35 Cotmun Mobila S.R.L., MD 6/2010  

145 025971 2009.10.09 21138 2011.02.25 05,30 Dogadan Gida Ürünleri Sanayi 
ve Pazarlama A.S., TR 

1/2010 4/2011 

146 026765 2010.02.22 21139 2011.02.28 33,35 MONISTAR S.R.L., MD 5/2010  

147 027109 2010.05.07 21140 2011.02.28 35,39 CECAN Valeriu, MD 7/2010 4/2011 

148 027003 2010.04.21 21154 2011.02.28 35,37,41, 
43,45 

ŞAULSCHI Vladimir, MD 8/2010  
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Lista m ărcilor reînnoite  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186)  Data 
expirării 
reînnoirii 

(511) Clase (730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442)             
Nr. 

BOPI 

(450)          
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2R 143 2021.03.19 04 GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS, LTD., 
BM 
Canon, s Court, 22 Victoria Street,  
Hamilton HM 12, Bermude 

 7/1994 

2 2R 146 2021.03.19 04 GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS, LTD., 
BM 
Canon's Court, 22 Victoria Street,  
Hamilton HM 12, Bermude 

 7/1994 

3 2R 200 2020.09.05 30 THE JORDANS & RYVITA COMPANY LIMI-
TED, GB 
Weston Centre, 10 Grosvenor Street,  
London W1K 4QY, Regatul Unit 

 7/1994 

4 2R 203 2020.12.12 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008 Paris, Franţa 

 7/1994 

5 2R 205 2020.12.12 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008 Paris, Franţa 

 7/1994 

6 2R 219 2020.12.12 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008 Paris, Franţa 

 7/1994 

7 R 7863 2020.04.27 35,36,38, 
41,42 

INSTITUTUL EUROPEAN, organizaţie  
obştească, MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 45,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

11/2000 4/2001 

8 R 7865 2020.05.17 33,42 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 161 A,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

11/2000 4/2001 

9 R 7928 2020.05.24 29 SALAMER-COM S.R.L., MD 
MD-6526, Mereni, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

12/2000 5/2001 

10 R 7991 2020.06.19 41 ELIT CENTRU S.R.L., agenţie de modele, MD 
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

1/2001 6/2001 

11 R 8016 2020.07.11 21 Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, CA 
Suite 800, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 
997 Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, Canada 

1/2001 6/2001 

12 R 8068 2020.07.11 03,21 Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, CA 
Suite 800, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 
997 Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, Canada 

2/2001 7/2001 

13 R 8167 2020.10.10 21 Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, CA 
Suite 800, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 
997 Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, Canada 

4/2001 9/2001 

14 R 8241 2020.11.07 33 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August  1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

5/2001 10/2001 

15 R 8307 2020.10.25 05 Pharmacia & Upjohn Company LLC, US 
7000 Portage Road Kalamazoo, Michigan 
49001, Statele Unite ale Americii 

6/2001 11/2001 

16 R 8308 2020.10.26 36 GALAS S.A. companie de asigurare, MD 
Str. Alexandru Diordiţa nr. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

6/2001 11/2001 
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17 R 8315 2020.11.16 34,35 CATRIX-TRANS S.R.L., MD 
MD-3722, Micăuţi, Străşeni,  
Republica Moldova 

6/2001 1/2002 

18 R 8316 2020.11.16 34,35 CATRIX-TRANS S.R.L., MD 
MD-3722, Micăuţi, Străşeni,  
Republica Moldova 

6/2001 11/2001 

19 R 8318 2020.12.08 09 EMINENCE SPEAKER, LLC, Kentucky 
corporation, US 
P.O. Box 360, 838 Mulberry Pike, Eminence, 
KY 40019-0360, Statele Unite ale Americii 

6/2001 11/2001 

20 R 8325 2020.12.28 05 Pfizer Inc., corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 
235 East 42nd Street, New York, New York 
10017, Statele Unite ale Americii 

6/2001 11/2001 

21 R 8349 2020.11.22 05 Pfizer Caribe Limited, GB 
Coutts House, Le Truchot, St. Peter Port, 
Guernsey GY1 1WD, Insule Normandă,  
Regatul Unit 

7/2001 12/2001 

22 R 8352 2020.11.16 34,35 CATRIX-TRANS S.R.L., MD 
MD-3722, Micăuţi, Străşeni,  
Republica Moldova 

7/2001 12/2001 

23 R 8362 2020.12.19 04 Chevron Intellectual Property LLC, US 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,  
CA 94583, Statele Unite ale Americii 

7/2001 12/2001 

24 R 8363 2020.12.19 04 Chevron Intellectual Property LLC, US 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,  
CA 94583, Statele Unite ale Americii 

7/2001 12/2001 

25 R 8364 2020.12.19 04 Chevron Intellectual Property LLC, US 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,  
CA 94583, Statele Unite ale Americii 

7/2001 12/2001 

26 R 8366 2020.12.22 04 Chevron Intellectual Property LLC, US 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,  
CA 94583, Statele Unite ale Americii 

7/2001 12/2001 

27 R 8368 2021.01.04 05 Genetics Institute, LLC., US 
87 Cambridge Park Drive, Cambridge,  
Massachusetts 02140, Statele Unite  
ale Americii 

7/2001 12/2001 

28 R 8369 2020.12.21 33 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7/2001 12/2001 

29 R 8370 2020.12.21 33 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7/2001 12/2001 

30 R 8376 2020.02.15 02,19,35,37 M.C.F.-ENGROS S.R.L., MD 
Str. Ismail nr. 112/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

10/2000 12/2001 

31 R 8408 2020.12.19 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

8/2001 1/2002 

32 R 8410 2021.01.05 33,35,42 LUMEA AROMELOR  S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

8/2001 1/2002 

33 R 8421 2021.01.22 29 Tyson Fresh Meats, Inc., US 
800 Stevens Port Drive, Suite 836, Dakota 
Dunes, SD 57049, Statele Unite ale Americii 

8/2001 1/2002 

34 R 8425 2020.12.28 33,35,42 TOAST DE LUX S.R.L., MD 
Str. Bucureşti nr. 76,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

8/2001 1/2002 

35 R 8431 2021.02.07 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

8/2001 1/2002 

36 R 8434 2021.02.20 05 MITSUI CHEMICALS AGRO, INC., JP 
5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japonia 

8/2001 1/2002 
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37 R 8466 2021.02.27 29,30 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, NL - 3013 AL ROTTERDAM, 
Olanda 

9/2001 2/2002 

38 R 8477 2020.03.27 05,35 FARMACO S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

10/2000 3/2002 

39 R 8485 2020.12.06 10 Abbott Medical Optics Inc., US 
1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,  
California 92705-4933, Statele Unite  
ale Americii 

10/2001 3/2002 

40 R 8499 2021.01.22 29 Tyson Fresh Meats, Inc., US 
800 Stevens Port Drive, Suite 836, Dakota 
Dunes, SD 57049, Statele Unite ale Americii 

10/2001 3/2002 

41 R 8500 2021.01.22 29 Tyson Fresh Meats, Inc., US 
800 Stevens Port Drive, Suite 836, Dakota 
Dunes, SD 57049, Statele Unite ale Americii 

10/2001 3/2002 

42 R 8506 2021.02.20 18,24 YKK CORPORATION, corporaţie japoneză, JP 
1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo,  
Japonia 

10/2001 3/2002 

43 R 8533 2021.03.28 42 PARADIS-ZOO S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 121,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

10/2001 3/2002 

44 R 8537 2021.03.30 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,  
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

10/2001 3/2002 

45 R 8666 2020.11.14 08 THE GILLETTE COMPANY, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, Statele Unite ale Americii 

7/2001 6/2002 

46 R 8791 2021.02.07 35,39,41,42 Solei-Turism S.R.L., MD 
Bd. C. Negruzzi nr. 5, of. 89,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

3/2002 8/2002 

47 R 8884 2021.06.01 32 BEŞLEAGA E.R.V.A., întreprindere  
individuală, MD 
Str. Pridnestrovscaia nr. 19,  
MD-3251, Varniţa, Chişinău,  
Republica Moldova 

4/2002 9/2002 

48 R 9143 2020.12.21 33 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

7/2001 1/2003 

49 R 9262 2021.01.15 32,37,39,40 Apă-Canal Chişinău S.A., MD 
Str. Albişoara nr. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

10/2002 3/2003 
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V 
Design industrial / Industrial design  

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

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

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

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin 
des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul 
OMPI, accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate 
în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode prescribed 
by the Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative, 
by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law. 

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

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

The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected. 

P

L
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGR AFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RE LATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO THE WIPO STANDA RD ST. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Certificate number 

(15)  Data înregistrării  

 Date of registration 

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

 Expected expiration date of the registration validity 

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of deposit  

(22)  Data de depozit 

 Filing date of deposit 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Priority data under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Filing date of priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Publication date of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Publication date of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 

 Date of publication deferment expiration         

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Indication of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Representation of industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of divisional application  

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

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement 

  

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

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

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

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of the published industrial designs 

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

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

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

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

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

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

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

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

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

FA9L  Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

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

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

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

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

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

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

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

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

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

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

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

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

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

Applications for registration of industrial 
designs  

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

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

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law 
No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with 

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

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes 
in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2011 0009 

(22) 2011.02.15 
(28) 1 
(71) CIOBANU Anatol, MD 

Str. Nicolae Iorga nr. 16, ap. 24,  
 MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

 MUSIENCO Oleg, MD 
Str. Nichita Smochină nr. 14,  

 MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 
(74) CIUBUC Iulia 
(54) Butelie  

 

 

(55) 
 

1.1 

 

1.2 
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(21)   f 2011 0009 
 

1.3 

 

1.4 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2011 0014 
(22) 2011.02.21 

(28) 1 

(71)(72) GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  

 MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Butelie  
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(21) f 2011 0014 
(55) 
 

 
 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 09-03  

(21) f 2011 0004 
(22) 2011.01.18 
(28) 1 

(71) STUKALENKO Sergiy, UA 

Kostandi, 32, 65016 ODESSA, Ucraina 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Ambalaj pentru aparat medical  

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 
 

 

 

 
1.1  1.2 
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(21)   f 2011 0004 
 

1.3 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 09-07  

(21) f 2010 0093 
(22) 2010.11.03 

(28) 1 

(71)(72) MILGROM Moisei, MD    
Bd. Larisa nr. 16, ap. 13, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Capac pentru butelii  

 

(55) 
 

 

1.1  1.2 
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(21)   f 2010 0093 
 

1.3 

 

1.4 
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(51) LOC (9) Cl. 11-05; 32-00  

(21) f 2011 0007 

(22) 2011.02.03 
(28) 1 

(71)(72) COTRUŢA Leonid, MD 
Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57,  

 MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Emblem ă 

 

(55) 
Remarcă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2011 0006 
(22) 2011.01.31 

(28) 1 
(57) Culori revendicate:  alb, albastru, 
 albastru-deschis, negru. 

(71)(72) ŞVEŢ Alexandru, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 51, ap. 10,  

 MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

GÎRA Vitalie, MD 
Str. Bulgară nr. 82, ap. 52,  

 MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 
(54) Etichet ă 

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2011 0013 

(22) 2011.02.21 
(28) 2 
(57) Culori revendicate: desenul 1 – alb, orange, 

galben, albastru, albastru-deschis, verde; 

desenul 2 – albastru, alb, roşu, galben, 
orange, negru, kaki. 

(71)(72) GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  

 MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Etichete  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 

1  2 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2011 0016 

(22) 2011.02.23 
(28) 5 
(57) Culori revendicate: desenul 1 – albastru, alb, 

roşu, violet, verde, negru, galben, cafeniu, 
oranj, roz; desenul 2 – albastru, alb, roşu, 
violet, verde, negru, galben, cafeniu, roz; 

desenul 3 – albastru, alb, roşu, violet, verde; 

desenul 4 – albastru, alb, roşu, violet, verde, 
negru, galben, cafeniu, roz; desenul 5 – 

albastru, alb, roşu, violet, verde, negru, 
galben, cafeniu. 

(71)(72) ZINCENCO Alexandr, MD 

Str. Dimineţii nr. 28, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(54) Etichete  

(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(21) f 2011 0016 
 

1 

 
 

 

2 
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(21) f 2011 0016 
 

3 

 
 

 

4 
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(21) f 2011 0016 
 

5 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  

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

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

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certi-
ficatului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de de-

sene şi mo-
dele indus- 

triale (nr. de-
senului şi 
modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1308 2011.03.03 2015.03.22 f 2010 0039 2010.03.22 01-01 6 (1, 2, 3, 
4, 6, 7 ) 

VIAŢA DULCE S.R.L., 
MD 
Str. Ana si Alexandru 
nr. 20, ap. 86,  
MD-4301, Căuşeni, 
Republica Moldova 

7/2010 

2 1309 2011.03.18 2015.03.03 f 2010 0024 2010.03.03 09-01 1 (1 ) SĂLCUŢA S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
MD-4323, Sălcuţa, 
Căuşeni,  
Republica Moldova 

6/2010 

3 1310 2011.03.24 2015.03.19 f 2010 0038 2010.03.19 09-01 1 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu 
Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2010 

4 1311 2011.03.22 2015.07.02 f 2010 0069 2010.07.02 09-01 3 CIBIZOV Denis, MD 
Str. Botanica Veche  
nr. 15,  
MD-2062, Chişinău,  
Republica Moldova 

10/2010 

5 1312 2011.03.21 2015.07.12 f 2010 0072 2010.07.12 09-01 1 TOMAI-VINEX S.A., 
SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Ferapontievscaia nr. 1, 
MD-3801, Comrat,  
UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

10/2010 

6 1313 2011.03.21 2015.07.27 f 2010 0077 2010.07.27 09-01 2 FABRICA DE STICLĂ 
DIN CHIŞINĂU, 
ÎNTREPRINDERE  
DE STAT, MD 
Str. Transnistria nr. 20, 
MD-2036, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2010 

7 1314 2011.03.16 2015.07.05 f 2010 0071 2010.07.05 11-01 2 MÎRZA Ghenadie, MD 
Str. Alecu Russo nr. 55, 
ap. 292,  
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2010 

8 1315 2011.03.24 2015.02.24 f 2010 0020 2010.02.24 11-05; 
32-00 

1 CEBOTARESCU 
Dumitru, MD 
Str. Matei Basarab nr. 2, 
ap. 82,  
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2010 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 1316 2011.03.18 2014.12.09 f 2009 0075 2009.12.09 19-08 2 DRAGNEV Valeriu, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 40, 
ap. 4,  
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

3/2010 

10 1317 2011.03.29 2015.06.11 f 2010 0063 2010.06.11 19-08 2 BULAI Natalia, MD 
Bd. Moscova nr. 28,  
ap. 51,  
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2010 

11 1318 2011.03.18 2015.07.27 f 2010 0076 2010.07.27 24-04 2 MÎRZA Ghenadie, MD 
Str. Igor Vieru nr.18/1, 
ap. 76,  
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/2010 

 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în martie 2011 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

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

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1265 19-08 f 2010 0001 2010.01.11 1 SĂLCUŢA  S.R.L., 

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
11/2010 

2 1273 09-01 f 2009 0083 2009.12.29 3 SĂLCUŢA S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

12/2010 

3 1283 06-06 f 2010 0049 2010.04.26 8 SOCOLNIC Denis, MD 1/2011 
4 1284 09-01 f 2009 0080 2009.12.24 3 KAVPEN S.R.L., 

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
1/2011 

5 1286 09-03 f 2009 0078 2009.12.21 2 RAZLOGA Rostislav, MD 1/2011 
6 1287 09-05 f 2010 0055 2010.05.07 2 ALMAIAN, SOCIETATE  

CU RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ, MD 

1/2011 

7 1288 07-99 f 2010 0047 2010.04.21 1 VORNICOGLO Hristofor, MD 1/2011 
8 1289 07-99 f 2010 0057 2010.05.11 1 VORNICOGLO Hristofor, MD 1/2011 
9 1290 19-08 f 2009 0079 2009.12.24 10 KAVPEN S.R.L., 

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
1/2011 

10 1291 19-08 f 2010 0056 2010.05.07 1 ALMAIAN, SOCIETATE  
CU RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ, MD 

1/2011 

11 1293 32-00 f 2010 0044 2010.04.06 10 CRÎMSCHI Denis, MD 1/2011 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  certificatului, data expirării termenului de reînnoire, 
numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale 

reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării  
conform normei ST.3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
Nr. de desene 
şi modele  

industriale reînnoite 
(nr. desenului 
şi modelului  

industrial reînnoit) 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 214 2014.05.14 0234 1999.05.14 15-03 11 "SERALDINĂX", S.R.L., 
MD 
Str. Industrială nr. 4,  
MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 

4/2000 
12/2000 

2 310 2016.02.28 f 2001 0027 2001.02.28 09-01 2 IMPERIAL VIN  S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, 
Cantemir,  
Republica Moldova 

6/2001 
5/2002 

3 902 2015.10.26 f 2005 0120 2005.10.26 09-01 1 "EVER VIN" S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 84, 
MD-6827, Suruceni, 
Ialoveni,  
Republica Moldova 

9/2006 
5/2007 

4 978 2016.02.03 f 2006 0014 2006.02.03 09-01 1 BASVINEX, SOCIETATE 
PE ACŢIUNI, MD    
Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2007 
12/2007 

5 997 2016.02.07 f 2006 0019 2006.02.07 09-03 2 ÎM "ACOREX" S.R.L., MD 
Str. Mitropolit  
G. Bănulescu-Bodoni nr. 45, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2007 
3/2008 

6 1009 2016.02.01 f 2006 0011 2006.02.01 09-01 1 VINĂRIA BOSTAVAN 
S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
MD-5352, Etulia, 
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

9/2007 
5/2008 

7 1032 2016.02.01 f 2006 0012 2006.02.01 09-03 1 VINĂRIA BOSTAVAN 
S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
MD-5352, Etulia, 
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

12/2007 
8/2008 

8 1036 2016.02.09 f 2006 0017 2006.02.09 19-08 2 ÎM "ACOREX" S.R.L., MD 
Str. Mitropolit  
G. Bănulescu-Bodoni nr. 45, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

12/2007 
8/2008 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

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

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

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

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

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

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/072649 2009.10.29 ALFRED 
KÄRCHER  
GMBH & CO. KG., 
DE 

Aspiratoare  
cu vacuum; părţi de 
aspiratoare / Vacuum 
cleaners; parts of 
vacuum cleaners / 
Aspirateurs; parties 
d'aspirateurs 

15-05 5 2014.10.29 9/2010 

2 DM/073389 2010.04.06 BOLSACOV 
DMITRII, MD 

Biscuit / Biscuit / 
Biscuit 

01-01 1 2015.04.06 9/2010 

3 DM/073616 2010.04.25 BHS TABLETOP 
AG, DE 

Platou; vas; farfurie; 
farfurie pătrată; 
farfurie pentru supă / 
Dish; bowl; plate; 
suare plate; soup 
plate / Plat; coupe; 
assiette; assiette 
carrée; assiette 
creuse 

07-01 5 2015.04.25 9/2010 

4 DM/073620 2010.04.28 VAILLANT GMBH, 
DE 

Aparate de încălzire / 
Heating appliances / 
Appareils de 
chauffage 

23-03 8 2015.04.28 9/2010 

5 DM/073621 2010.04.28 VAILLANT GMBH, 
DE 

Decoraţiuni pentru 
aparate de încălzire  / 
Decorative covers for 
heating appliances / 
Caches décoratifs 
pour appareils de 
chauffage 

23-03 2 2015.04.28 9/2010 

6 DM/073786 2010.04.09 
 

2009.10.12, 
DE 40 

2009 004 
993.7, DE 

MEKRA LANG 
GMBH & CO. KG, 
DE 

Retrovizoare / 
Rearview mirrors / 
Rétroviseurs 

12-16 2 2015.04.09 9/2010 

7 DM/074244 2010.09.01 "FREY WILLE" 
GMBH & CO KG, 
AT 

Ceasuri-brăţări / Wrist 
watches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2015.09.01 9/2010 

8 DM/074259 2010.09.08 "FREY WILLE" 
GMBH & CO KG, 
AT 

Brelocuri; brăţări / 
Charms; bracelets / 
Breloques; bracelets 

11-01 8 2015.09.08 9/2010 

9 DM/074408 2010.08.24 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 

Butoane de manşetă / 
Cuff links / Boutons 
de manchette 

02-07 1 2015.08.24 9/2010 
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GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 
CH 

10 DM/074409 2010.08.24 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 
CH 

Brăţară; inel; cercei; 
inele; inel; brăţară; 
inel; cercei; brăţară; 
coliere; inel; cercei; 
brăţări; pandantiv; 
inel; brăţară; 
pandantiv; inel; 
cercei; brăţară; inel; 
brăţară; inel; cercei; 
inel; brăţară; inel / 
Bracelet;  ring; 
earrings; rings; ring; 
bracelet; ring; 
earrings; bracelet; 
necklace; ring; 
earrings; bracelets; 
pendant; ring; 
bracelet; pendant; 
ring; earrings; 
bracelet; ring; 
bracelet; ring; 
earrings; ring; 
bracelet; ring / 
Bracelet; bague; 
boucles d'oreilles; 
bagues; ague; 
bracelet; bague; 
boucles d'oreilles; 
bracelet; collier; 
bague; boucles 
d'oreilles; bracelets; 
pendentif; bague; 
bracelet; pendentif; 
bague; boucles 
d'oreilles;  bracelet; 
bague; bracelet;  
bague; boucles 
d'oreilles;  bague; 
bracelet, bague 

11-01 30 2015.08.24 9/2010 

11 DM/074412 2010.09.03 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2015.09.03 9/2010 

12 DM/074413 2010.09.03 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 3 2015.09.03 9/2010 

13 DM/074414 2010.09.03 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 7 2015.09.03 9/2010 

14 DM/074415 2010.09.06 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 6 2015.09.06 9/2010 

15 DM/074419 2010.09.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 5 2015.09.10 9/2010 

16 DM/074420 2010.09.10 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 

Ceas cu brăţară; 
ceas; carcase de 
ceas  / Watch case 
with bracelet; watch; 
watch cases / Boîte 

10-02, 07 4 2015.09.10 9/2010 
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GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
LTD.), CH 

de montre avec 
bracelet; montre; 
boîtes de montres 

17 DM/074422 2010.09.13 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

10-02 5 2015.09.13 9/2010 

 
FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 

Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 
internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului  
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului 

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

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, cod ST.3  

OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

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

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01-01 DM/073389 2010.04.06 BOLSACOV 
DMITRII, MD 

Biscuit / Biscuit / Biscuit 1 2015.04.06 9/2010 

02-07 DM/074408 2010.08.24 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 
CH 

Butoane de manşetă / 
Cuff links / Boutons de 
manchette 

1 2015.08.24 9/2010 

07-01 DM/073616 2010.04.25 BHS TABLETOP AG, 
DE 

Platou; vas; farfurie; 
farfurie pătrată; farfurie 
pentru supă / Dish; 
bowl; plate; square 
plate; soup plate / Plat; 
coupe; assiette; assiette 
carrée; assiette creuse 

5 2015.04.25 9/2010 

10-02 DM/074244 2010.09.01 "FREY WILLE" 
GMBH & CO KG, AT 

Ceasuri-brăţări / Wrist 
watches / Montres-
bracelets 

2 2015.09.01 9/2010 

10-02 DM/074412 2010.09.03 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2015.09.03 9/2010 

10-02 DM/074413 2010.09.03 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

3 2015.09.03 9/2010 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10-02 DM/074414 2010.09.03 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

7 2015.09.03 9/2010 

10-02 DM/074415 2010.09.06 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână /  
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

6 2015.09.06 9/2010 

10-02 DM/074419 2010.09.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

5 2015.09.10 9/2010 

10-02 DM/074422 2010.09.13 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

5 2015.09.13 9/2010 

10-02, 
07 

DM/074420 2010.09.10 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), 
CH 

Ceas cu brăţară; ceas; 
carcase de ceas / 
Watch case with 
bracelet; watch; watch 
cases / Boîte de montre 
avec bracelet; montre; 
boîtes de montres 

4 2015.09.10 9/2010 

11-01 DM/074259 2010.09.08 "FREY WILLE" 
GMBH & CO KG, AT 

Brelocuri; brăţări / 
Charms; bracelets / 
Breloques; bracelets 

8 2015.09.08 9/2010 

11-01 DM/074409 2010.08.24 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 
CH 

Brăţară; inel; cercei; 
inele; inel; brăţară; inel; 
cercei; brăţară; coliere; 
inel; cercei; brăţări; 
pandantiv; inel; brăţară; 
pandantiv; inel; cercei; 
brăţară; inel; brăţară; 
inel; cercei; inel; 
brăţară; inel / Bracelet;  
ring; earrings; rings; 
ring; bracelet; ring; 
earrings; bracelet; 
necklace; ring; earrings; 
bracelets; pendant; ring; 
bracelet; pendant; ring; 
earrings; bracelet; ring; 
bracelet; ring; earrings; 
ring; bracelet; ring / 
Bracelet; bague; 
boucles d'oreilles; 
bagues; ague; bracelet; 
bague; boucles 
d'oreilles; bracelet; 
collier; bague; boucles 
d'oreilles; bracelets; 
pendentif; bague; 
bracelet; pendentif; 
bague; boucles 
d'oreilles;  bracelet; 
bague; bracelet;  
bague; boucles 
d'oreilles;  bague; 
bracelet, bague 

30 2015.08.24 9/2010 

12-16 DM/073786 2010.04.09 
 

2009.10.12, DE 
40 2009 004 
993.7, DE 

MEKRA LANG 
GMBH & CO. KG, 
DE 

Retrovizoare / Rearview 
mirrors / Rétroviseurs 

2 2015.04.09 9/2010 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

15-05 DM/072649 2009.10.29 ALFRED KÄRCHER 
GMBH & CO. KG., 
DE 

Aspiratoare cu vacuum; 
Părţi de aspiratoare / 
Vacuum cleaners; parts 
of vacuum cleaners / 
Aspirateurs; parties 
d'aspirateurs 

5 2014.10.29 9/2010 

23-03 DM/073620 2010.04.28 VAILLANT GMBH, 
DE 

Aparate de încălzire / 
Heating appliances / 
Appareils de chauffage 

8 2015.04.28 9/2010 

23-03 DM/073621 2010.04.28 VAILLANT GMBH, 
DE 

Decoraţiuni pentru 
aparate de încălzire  / 
Decorative covers for 
heating appliances / 
Caches décoratifs pour 
appareils de chauffage 

2 2015.04.28 9/2010 

 
ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele industriale 
reînnoite 

(nr. desenului şi 
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/034402 ADIDAS AG, DE 3 2015.10.17(3R) 12/1997 9/2010 

2 DM/034669 INVENTIO AG, CH 1 2015.11.10(3R) 12/1997 9/2010 

3 DM/035065 MOTUL, FR 2 2015.12.29(3R) 12/1997 9/2010 

4 DM/035091 CARTIER CRÉATION STUDIO SA, 
CH 

5 2015.08.10(3R) 12/1997 9/2010 

5 DM/051353 TISSOT S.A., CH 1 2015.03.31(2R) 11/2000 9/2010 

6 DM/053394 DAGLICHT B.V., NL 4 2015.09.18(2R) 5/2001 9/2010 

7 DM/053434 IDEAL-STANDARD GMBH & CO. 
OHG, DE 

1 2015.10.04(2R) 5/2001 9/2010 

8 DM/053435 IDEAL-STANDARD GMBH & CO. 
OHG, DE 

1 2015.10.04(2R) 5/2001 9/2010 

9 DM/053760 IDEAL-STANDARD GMBH & CO. 
OHG, DE 

3 2015.10.04(2R) 6/2001 9/2010 

10 DM/053904 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.11.20(2R) 6/2001 9/2010 

11 DM/054092 OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), CH 

1 2015.11.27(2R) 7/2001 9/2010 

12 DM/055254 UNDERBERG KG, DE 1 2015.12.21(2R) 10/2001 9/2010 

13 DM/055255 UNDERBERG KG, DE 1 2015.12.21(2R) 10/2001 9/2010 

14 DM/055656 N.V. ORGANON, NL 1 2015.09.20(2R) 11/2001 9/2010 

15 DM/066981 A FRIES PLANUNGS-UND 
MARKETINGGESELLSCHAFT 
M.B.H., AT 

18 2015.07.29(1R) 5/2006 9/2010 

16 DM/067115 VIMAR S.P.A., IT 4 2015.09.07(1R) 3/2006 9/2010 
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17 DM/067120 N.V. NUTRICIA, NL 1 2015.09.08(1R) 3/2006 9/2010 

18 DM/067131 UNILEVER N.V., NL 1 2015.09.28(1R) 7/2006 9/2010 

19 DM/067139 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

11 2015.11.21(1R) 4/2006 9/2010 

20 DM/067175 DAIMLER AG, DE 1 2015.11.09(1R) 9/2006 9/2010 

21 DM/067192 DAIMLER AG, DE 8 2015.11.11(1R) 3/2007 9/2010 

22 DM/067193 DAIMLER AG, DE 5 2015.11.11(1R) 9/2006 9/2010 

23 DM/067194 DAIMLER AG, DE 1 2015.11.10(1R) 9/2006 9/2010 

24 DM/067195 DAIMLER AG, DE 1 2015.11.10(1R) 9/2006 9/2010 

25 DM/067197 DAIMLER AG, DE 1 2015.11.09(1R) 9/2006 9/2010 

26 DM/067198 DAIMLER AG, DE 6 2015.11.09(1R) 9/2006 9/2010 

27 DM/067199 DAIMLER AG, DE 4 2015.11.09(1R) 9/2006 9/2010 

28 DM/067244 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.12.06(1R) 9/2006 9/2010 

29 DM/067258 DAIMLER AG, DE 10 2015.11.28(1R) 9/2006 9/2010 

30 DM/067266 DAIMLER AG, DE 3 2015.11.11(1R) 1/2007 9/2010 

31 DM/067277 DAIMLER AG, DE 10 2015.11.29(1R) 9/2006 9/2010 

32 DM/067283 DAIMLER AG, DE 1 2015.11.30(1R) 3/2007 9/2010 

33 DM/067301 DAIMLER AG, DE 1 2015.11.24(1R) 3/2007 9/2010 

34 DM/067303 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.12.22(1R) 5/2006 9/2010 

35 DM/067304 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2015.12.22(1R) 5/2006 9/2010 

36 DM/067305 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.12.22(1R) 5/2006 9/2010 

37 DM/067306 TISSOT S.A., CH 1 2015.12.22(1R) 5/2006 9/2010 

38 DM/067307 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2015.12.22(1R) 5/2006 9/2010 

39 DM/067308 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2015.12.22(1R) 5/2006 9/2010 

40 DM/067309 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

4 2015.12.22(1R) 5/2006 9/2010 

41 DM/067310 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2015.12.22(1R) 5/2006 9/2010 

42 DM/067396 TISSOT S.A., CH 1 2015.12.22(1R) 6/2006 9/2010 
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VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protec ţie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor / titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi 

din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments produced in the legal status of the applica-

tions and titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses the-

reof; data relating to the withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reins-

tated titles of protection; deprivations of rights; data relating to the assignment, license, pledge and 

franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modific ărilor  

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. depozit Nr. titlului  
de  

protecţie 

Nr. 

BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

027433 - 10/2010 
 
 

(511)  
18; 20; 25; 29; 30; 31; 32; 33; 
34; 35; 36; 37; 39; 43; 45 

(511)  
18; 20; 25; 29; 30; 31; 32; 33; 
35; 36; 37; 39; 43; 45 

2 Mărci 004438 
 
 
 
 

004439 
 
 

004440 
 
 

004443 
 
 

004444 
 
 

004445 

R 3285  
 
 
 
 

R 3286  
 
 

R 3287 
 
 

R 3289 
 
 

R 3290 
 
 

R 3291 

3/1996 
7/2005 
7/2005 

 
 

3/1996 
7/2005 

 
3/1996 
7/2005 

 
3/1996 
7/2005 

 
3/1996 
7/2005 

 
3/1996 
7/2005 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building,  
Boston, Massachusetts 02199, 
Statele Unite ale Americii 
 
 
 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, US 
One Gillette Park, Boston, 
Massachusetts 02127,  
Statele Unite ale Americii 
 
 

3 Marcă 004436 R 3337 3/1996 
12/2000 
1/2005 

11/2007 
 
 

(730)  
c/o Stewart McKelvey Stirling 
Scales, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street P.O. Box 997  
Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, 
Canada 

(730)  
Suite 800, 1959 Upper Water 
Street, P.O. Box 997 Halifax, 
Nova Scotia 
B3J 2X2, Canada 

4 Mărci 004437 
 

 
 

004442 
 
 

004447 
 
 
 

004759 
 
 
 

005448 
 
 

R 3340 
 
 
 

R 3341 
 
 

R 4157 
 
 
 

R 4529 
 
 
 

R 5002 

1/1996 
3/1996 
1/2005 

 
3/1996 
1/2005 

 
5/1996 

11/1996 
7/2005 

 
9/1996 
4/1997 
5/2005 

 
4/1997 

10/1997 
6/2006 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building,  
Boston, Massachusetts 02199, 
Statele Unite ale Americii 
 
 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, US 
One Gillette Park, Boston, 
Massachusetts 02127,  
Statele Unite ale Americii 
 
 

5 Marcă 005665 R 5209 7/1997 
12/1997 
6/2006 

 
 
 

(730)  
The Gillette Company,  
a Delaware corporation, US 
Prudential Tower Building,  
Boston, Massachusetts, 02199, 
Statele Unite ale Americii 

(730) 
THE GILLETTE COMPANY, 
US 
One Gillette Park, Boston, 
Massachusetts 02127,  
Statele Unite ale Americii 

6 Marcă 005169 R 5229 6/1997 
12/1997 
6/2006 

 
 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building,  
Boston, Massachussets 02199, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, US 
One Gillette Park, Boston, 
Massachusetts 02127,  
Statele Unite ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 Marcă 005017 

 
 
 
 

R 5361 
 
 
 
 

11/1996 
2/1998 
8/2005 

 
 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY,  
a Delaware corporation, US 
Prudential Tower Building,  
Boston, Massachusetts 02199, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, 
US 
One Gillette Park, Boston, 
Massachusetts 02127,  
Statele Unite ale Americii 

8 Mărci 005562 
 
 
 

005911 
 
 
 

005910 
 
 
 

007190 
 
 
 

007771 
 
 
 

007906 
 
 
 

008508 

R 5364 
 
 
 

R 5367 
 
 
 

R 5733 
 
 
 

R 6183 
 
 
 

R 6514 
 
 
 

R 6589 
 
 
 

R 7020 

6/1997 
2/1998 
6/2006 

 
8/1997 
2/1998 
6/2006 

 
2/1998 
8/1998 
6/2006 

 
9/1998 
3/1999 

12/2007 
 

2/1999 
7/1999 
6/2008 

 
3/1999 
8/1999 
6/2008 

 
10/1999 
3/2000 
4/2009 

 
 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building,  
Boston, Massachussets 02199, 
Statele Unite ale Americii 
 
 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, US 
One Gillette Park, Boston, 
Massachusetts 02127,  
Statele Unite ale Americii 
 
 

9 Mărci 009474 
 
 
 

009475 
 
 
 
 

009685 
 

8016 
 
 
 

8068 
 
 
 
 

8167 
 

1/2001 
6/2001 

11/2007 
 

2/2001 
7/2001 
1/2005 

11/2007 
 

4/2001 
9/2001 

11/2007 

(730)  
c/o Stewart McKelvey Stirling 
Scales, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street P.O. Box 997  
Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, 
Canada 

(730)  
Suite 800, 1959 Upper Water 
Street, P.O. Box 997 Halifax, 
Nova Scotia  
B3J 2X2, Canada 
 
 

10 Mărci 009850 
 
 
 
 

010276 

8786 
 
 
 
 

8796 
 

3/2002 
8/2002 
2/2011 
3/2011 

 
3/2002 
8/2002 
2/2011 
3/2011 

(730)  
Industrieplatz 3, 8212  
Neuhausen am Rheinfall, Elveţia 
 

(730)  
Herrenacker 15, CH-8200 
Schaffhausen, Elveţia 
 

11 Marcă 016181 13702 2/2006 
7/2006 

 
 
 
 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building,  
Boston, Massachusetts 02199, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, US 
One Gillette Park, Boston, 
Massachusetts 02127,  
Statele Unite ale Americii 

12 Mărci 017442 
 
 
 

017443 
 

14314 
 
 
 

14315 

7/2006 
12/2006 

 
 

7/2006 
12/2006 

(730)  
Cadbury France S.A.S., FR 
11, rue de la Vanne, 92120 
Montrouge, Franţa 

(730)  
CADBURY FRANCE, FR 
143 Boulevard Romain  
Rolland, 75685 Paris Cedex 
14, Franţa 
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1 2 3 4 5 6 7 
13 Marcă 021870 19503 8/2008 

2/2010 
 
 
 

(730)  
c/o Stewart McKelvey Stirling 
Scales, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, P.O. Box 997, 
Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, 
Canada 

(730)  
Suite 800, 1959 Upper Water 
Street, P.O. Box 997 Halifax, 
Nova Scotia  
B3J 2X2, Canada 
 

14 Marcă 025061 19517 6/2009 
3/2010 

 
 
 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, US 
Prudential Tower Building,  
Boston, Massachusetts 02199, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
THE GILLETTE COMPANY, US 
One Gillette Park, Boston, 
Massachusetts 02127,  
Statele Unite ale Americii 

15 Marcă 024896 19527 5/2009 
3/2010 

(730)  
JohnsonDiversey, Inc., US 

(730) 
Diversey, Inc., US 

 
16. La brevetul de invenţie nr. 4083 publicat în BOPI nr.12/2010 la pag. 29-30, codul (13) B1 se sub-
stituie cu (13) B9, iar rezumatul şi figura invenţiei:  
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un dispozitiv pentru astuparea buteliei şi evacuarea din aceasta a 
lichidului, aflat sub presiune, şi poate fi utilizată la păstrarea şi transportarea băuturilor gazate şi puternic gazate. 
Dispozitivul constă dintr-un element de astupare şi un element de evacuare a lichidului sub presiune. Elementul de astupare 
este executat cu posibilitatea fixării pe gâtul (1)  buteliei şi include un corp (2) cu filet interior. În corp este executată o gaură 
străpunsă axială, în care sunt amplasate o supapă de reţinere (3) cu inel (6), un manşon de etanşare (8) montat pe capătul 
superior al unui tub de evacuare (9), amplasat în butelie, şi un arc (7), capătul superior al căruia este fixat de baza supapei (3), 
iar cel inferior este amplasat deasupra capătului superior al tubului (9). Pe baza superioară a elementului de astupare este exe-
cutat un şanţ inelar pentru fixarea unei membrane de protecţie în cazul când elementul de astupare este utilizat separat. Ele-
mentul de evacuare a lichidului include un corp (4) cu cioc pentru evacuarea lichidului şi un robinet cu element de presiune (5) 
instalat coaxial cu supapa de reţinere (3), arcul (7) şi tubul de evacuare (9) al elementului de astupare. Pe capătul inferior al 
elementului de evacuare a lichidului este executat un prag inelar, care repetă conturul şanţului inelar, cu posibilitatea fixării lui 
pe elementul de astupare. 

* 
*  * 

(57) The invention relates to the food industry, namely to a device for sealing of bottle and discharge therefrom of liquid under 
pressure, and can be used for storage and transportation of carbonated and highly carbonated drinks. 
The device consists of a sealing element and an element for discharge of liquid under pressure. The sealing element is made 
with the possibility of fixation on the neck (1) of the bottle and includes a body (2) with internal thread. In the body is made an 
axial through hole, wherein there are placed a return valve (3) with ring (6), a sealing collar (8), put on the upper end of a feed 
tube (9) located in the bottle, and a spring (7), the upper end of which is attached to the base of the valve (3), and the lower end 
is located above the upper end of the tube (9). On the upper base of the sealing element is made an annular groove for the 
fixation of a protective membrane when the sealing element is used separately. The liquid discharge element includes a body 
(4) with a spout for discharge of liquid and a tap with a pressure element (5), set coaxially with the return valve (3), the spring (7) 
and the feed tube (9) of the sealing element. On the bottom end of the liquid discharge element is made an annular ledge, re-
peating the contour of the annular groove, with the possibility of its fixation on the sealing element. 
 

* 
*  * 

 
(57) Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к устройству для закупоривания бутылки и выдачи 
из нее жидкости, находящейся под давлением, и может быть использовано  при  хранении и транспортировке газиро-
ванных и сильно газированных напитков. 
Устройство состоит из укупоривающего элемента и элемента выдачи жидкости под давлением. Укупоривающий эле-
мент выполнен с возможностью закрепления на горлышке (1) бутылки и включает корпус (2) с внутренней резьбой. В 
корпусе выполнено осевое сквозное отверстие, в котором размещены возвратный клапан (3) с кольцом (6), уплотни-
тельная манжета (8), надетая на верхний конец подающей трубки (9), расположенной в бутылке, и пружина (7), верхний 
конец которой прикреплен к основанию клапана (3), а нижний  расположен над верхним концом трубки (9). В верхнем 
основании укупоривающего элемента  выполнена кольцевая канавка для закрепления защитной мембраны в случае, 
когда укупоривающий элемент использован отдельно.  Элемент выдачи жидкости включает корпус (4) с носиком для  
выдачи жидкости и кран с нажимным элементом (5), установленным соосно с возвратным клапаном (3), пружиной (7) и 
подающей трубкой (9) укупоривающего элемента. На нижнем торце элемента выдачи жидкости выполнен кольцевой 
выступ, повторяющий контур кольцевой канавки,  с возможностью  закрепления его на укупоривающем элементе. 
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se substituie cu: 
 

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un dispozitiv pentru astuparea buteliei şi evacuarea din aceasta a 
lichidului, aflat sub presiune, şi poate fi utilizată la păstrarea şi transportarea băuturilor gazate şi puternic gazate. 
Dispozitivul constă dintr-un element de astupare şi un element de evacuare a lichidului sub presiune. Elementul de astupare 
este executat cu posibilitatea fixării pe gâtul (1)  buteliei şi include un corp (2) cu filet interior. În corp este executată o gaură 
străpunsă axială, în care sunt amplasate o supapă de reţinere (3) cu inel (6), un manşon de etanşare (8) fixat prin filet în partea 
inferioară a elementului de astupare, la care este ataşat un tub de evacuare (9), amplasat în butelie, şi un arc (7), capătul supe-
rior al căruia este fixat de baza supapei (3), iar cel inferior este amplasat deasupra capătului superior al tubului (9). Pe partea 
superioară a elementului de astupare este executat un filet cu mai multe începuturi pentru fixarea elementului de evacuare a 
lichidului sau unei  membrane de protecţie în cazul când elementul de astupare este utilizat separat. Elementul de evacuare a 
lichidului include un corp (4) cu cioc pentru evacuarea lichidului şi un robinet cu element de presiune (5) instalat coaxial cu su-
papa de reţinere (3), arcul (7) şi tubul de evacuare (9) al elementului de astupare. Pe capătul inferior al elementului de evacuare 
a lichidului este executat un filet cu mai multe începuturi cu posibilitatea fixării lui pe elementul de astupare. 

* 
*  * 

(57) The invention relates to the food industry, namely to a device for sealing of bottle and discharge therefrom of liquid under 
pressure, and can be used for storage and transportation of carbonated and highly carbonated drinks. 
The device consists of a sealing element and an element for discharge of liquid under pressure. The sealing element is made 
with the possibility of fixation on the neck (1) of the bottle and includes a body (2) with internal thread. In the body is made an 
axial through hole, wherein there are placed a return valve (3) with ring (6), a sealing collar (8), fixed by means of a thread in the 
upper part of the sealing element, to which is attached a feed tube (9) located in the bottle, and a spring (7), the upper end of 
which is attached to the base of the valve (3), and the lower end is located above the upper end of the tube (9). On the upper 
part of the sealing element is made a multipass thread for the fixation of the liquid discharge element or a protective membrane 
when the sealing element is used separately. The liquid discharge element includes a body (4) with a liquid discharge spout and 
a tap with a pressure element (5), set coaxially with the return valve (3), the spring (7) and the feed tube (9) of the sealing ele-
ment. On the bottom end of the liquid discharge element is made a multipass thread with the possibility of its fixation on the 
sealing element. 

* 
*  * 

(57) Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к устройству для закупоривания бутылки и выдачи 
из нее жидкости, находящейся под давлением, и может быть использовано  при  хранении и транспортировке газиро-
ванных и сильно газированных напитков. 
Устройство состоит из укупоривающего элемента и элемента выдачи жидкости под давлением. Укупоривающий эле-
мент выполнен с возможностью закрепления на горлышке (1) бутылки и включает корпус (2) с внутренней резьбой. В 
корпусе выполнено осевое сквозное отверстие, в котором размещены возвратный клапан (3) с кольцом (6), уплотни-
тельная манжета (8), закрепленная посредством резьбы в нижней части укупоривающего элемента, к которому прикре-
плена  подающая трубка (9), расположенная в бутылке, и пружина (7), верхний конец которой прикреплен к основанию 
клапана (3), а нижний  расположен над верхним концом трубки (9). В верхней части укупоривающего элемента  выпол-
нена многоходовая резьба для закрепления элемента выдачи жидкости или защитной мембраны в случае, когда укупо-
ривающий элемент использован отдельно.  Элемент выдачи жидкости включает корпус (4) с носиком для  выдачи жид-
кости и кран с нажимным элементом (5), установленным соосно с возвратным клапаном (3), пружиной (7) и подающей 
трубкой (9) укупоривающего элемента. На нижнем торце элемента выдачи жидкости выполнена многоходовая резьба 
для закрепления его на укупоривающем элементе. 
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Lista contractelor de cesiune  

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  

date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date despre cedent Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 023904 

2008.07.16 
17860 

 
 
 

10/2008             
5/2009          
12/2010 

"NELIMOT-COM" S.R.L., 
MD 
Str. Liviu Deleanu nr. 5/A,  
ap. 17,  
MD-2071, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

JSC "Luga abrasive 
plant", RU 
Str. Krasnoarmeiskaia, 32, 
or. Luga,  
reg. Leningrad, 188230, 
Federaţia Rusă 

1586 
2011.03.01 

2 Mărci 009850 
2000.12.08 

 
 
 

010276 
2001.05.10 

 

8786 
 
 
 
 

8796 
 
 

3/2002          
8/2002           
2/2011           
3/2011 

 
3/2002           
8/2002           
2/2011           
3/2011 

Accenture Global  
Services GmbH, CH 
Herrenacker 15, CH-8200 
Schaffhausen, Elveţia 

Accenture International 
S.a.r.l, LU 
46A, avenue J-F Kenne-
dy, L-1855, Luxemburg 
 

1591 
2011.03.09 

 

3 Marcă 009156 
2000.02.11 

 

R 7708 
 

7/2000            
1/2001 

DP BEVERAGES LI-
MITED, corporaţie 
organizată şi existentă 
conform legilor Republicii 
Irlanda, IE 
Townparks Industrial  
Estate, Athy, County Kil-
dare, Irlanda 
 

Atlantic Industries c/o 
M&C Corporate Services, 
KY 
 
 
P.O. Box 309GT, Ugland 
House, South Church 
Street, Georgetown, 
Grand Cayman, Insulele 
Caimane, BWI 

1592 
2011.03.09 

 

4 Marcă  009155 
2000.02.11 

 

R 8510 10/2001             
3/2002 

CANADA DRY CORPO-
RATION LIMITED, 
corporaţire organizată şi 
existentă conform legilor 
Republicii Irlanda, IE 
Townparks Industrial  
Estate, Athy, Country 
Kildare, Irlanda 
 

Atlantic Industries c/o 
M&C Corporate Services, 
KY 
 
 
P.O. Box 309GT, Ugland 
House, South Church 
Street, Georgetown, 
Grand Cayman, Insulele 
Caimane, BWI 

1593 
2011.03.10 

 

5 Marcă 003953 
1994.12.28 

 

R 2999 2/1996         
11/1999         
11/2004           
4/2005 

Schott Aktiengesellschaft, 
DE 
Hattenbergstrasse 10, 
55122 Mainz, Germania 
 

DURAN Group GmbH, 
DE 
Otto-Schott-Strasse 21, 
97877 Wertheim,  
Germania 

1594 
2011.03.14 

 

6 Marcă 013165 
2003.06.20 

 

11429 
 

7/2004         
12/2004           
3/2009           
5/2010 

AITICOM S.R.L., socie-
tate comercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 65,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

Intersnack Group GmbH 
& Co. KG, DE 
Peter-Müller-Straße 18, 
40468 Düsseldorf,  
Germania 

1595 
2011.03.14 

 

7 Mărci 013409 
2003.06.13 

 
 
 

013397 
2003.06.10 

 
 

013398 
2003.06.10 

 
 
 

013400 
2003.06.10 

 

11059 
 
 
 
 

11127 
 
 
 

11128 
 
 
 
 

11130 
 
 

3/2004           
9/2004           
3/2009         
12/2010 

 
4/2004         
10/2004         
12/2010 

 
4/2004         
10/2004           
3/2009         
12/2010 

 
4/2004          
10/2004          
3/2009 

WJ Ventures Limited, CY 
Digeni Akrita, 45-47, 
Pamporides Building, 4th 
floor, P.C. 1070, Nicosia, 
Cipru 

Yurchenko Olga  
Stepanovna, RU 
per. Uglovoj d. 2, kv. 25, 
127055, g. Moskva, 
Federaţia Rusă 
 

1597 
2011.03.16 
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013405 
2003.06.10 

 
 

013408 
2003.06.13 

 
 
 

013410 
2003.06.13 

11136 
 
 
 

11991 
 
 
 
 

12004 
 
 
 

4/2004          
10/2004         
12/2010 

 
11/2004              
4/2005             
3/2009          
12/2010 

 
11/2004              
4/2004             
3/2009           
12/2010 

8 Marcă 016819 
2005.04.21 

 

13944 4/2006            
9/2006 

KURTEV Serghei, MD 
 
 
 
Str. N. Zelinski nr. 32,  
bloc 3, ap. 15,  
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

Obschestvo  
s ogranichennoi ot-
vetstvennostju "Kompa-
nia Zolotoi Terem", RU 
Bldg. 4, stroenie 15,  
Danilovskaya nab.,  
RU-113114, Moscow, 
Federaţia Rusă 

1598 
2011.03.17 

 

9 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

026008 
2009.10.26 

 

- 1/2010 Sofitlux S.R.L., întreprin-
dere cu capital străin, MD 
Bd. Decebal nr. 99/3,of. 515, 
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

EuroFasad S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

1601 
2011.03.25 

 

 
Lista contractelor de cesiune par ţială 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
date despre certificatul de înregistrare, date despre certificatul rezultat în urma cesiunii parţiale,  

date despre cedent, date despre cesionar, clasele necesionate, clasele cesionate,  
numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Date despre 
certificate 

Date despre cedent Date despre  
cesionar  

Clasele 
nece-

sionate 

Clasele 
cesionate 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Mărci Date despre certificatul 

de înregistrare: 
(116) R 2016 
(210) 003182 
(220) 1994.11.01 
BOPI  9/1995 
           3/2007 
Date despre certificatul 
rezultat în urma cesiunii 
parţiale: 
(116) R 2016A 
(210) 003182 
(220) 1994.11.01 
BOPI  9/1995 
          3/2007 
 
Date despre certificatul 
de înregistrare: 
(116) R 2017 
(210) 003184 
(220) 1994.11.01 
BOPI  9/1995 
           3/2007 
Date despre certificatul 
rezultat în urma cesiunii 
parţiale: 
(116) R 2017A 
(210) 003184 
(220) 1994.11.01 
BOPI  9/1995 
          3/2007 

(730)    
Kabushiki Kaisha 
Kanebo Keshohin 
(Kanebo Cosmetics 
Inc.), JP 
11-2, Toranomon  
5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japonia 

(730)   
Kao Kabushiki 
Kaisha (also trad-
ing as Kao Corpo-
ration), JP 
14-10, Nihonbashi, 
Kayabacho  
1-chome, Chuo-
ku, Tokyo, Japonia 

(511) 
01, 22, 
23, 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02, 04, 
10, 14, 
16, 19, 
27, 34 

(511) 03, 
05, 25, 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08, 18, 
21 

 
 
 
 
 
 
 

1600 
2011.03.18 
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Lista contractelor de licen ţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  

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

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului  
de 

protecţie 

Nr. BOPI Licenţiator Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 

 
 

13488 12/2005 
5/2006 

(730) 
DEPOFARM S.R.L., 
MD 
Str. Arteziană nr. 13, 
MD-6501, Anenii Noi, 
Republica Moldova 
 

(791) 
Tetis International  
Co S.R.L., MD 
Str. Calea Orheiului  
nr. 103/3, MD-2020,  
mun. Chişinău,  
Republica Moldova 

1. Licenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune 
al contractului – de la 
21.01.2011 până la 
31.12.2011. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

1599 
2011.03.18  

 

2 Marcă  
 

18939 1/2009 
8/2009 

(730) 
EUROBUILDING 
INTERNATIONAL 
S.R.L., RO 
Str. Ion Câmpineanu  
nr. 11, modul Z, etaj 4, 
camera 411, sector 1, 
Bucureşti, România 

(791)   
S.C. CERAMICA 
IAŞI S.A., RO 
 
Str. Calea Chişinăului  
nr. 176, 700180, Iaşi, 
România 
 

1. Licenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune 
al contractului – de la 
31.12.2008 până la 
31.12.2013. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

1596 
2011.03.15 
 

 
 
 
 
 

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

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

în baza căruia a fost respinsă cererea 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data  
depozit 

(41)  Nr. BOPI Data hotărârii  
de respingere 

Art.   

1 2 3 4 5 6 7 
1 MD a 2009 0029 2009.03.10 10/2010 2011.02.17 art. 8 
2 MD a 2009 0043 2009.04.22 12/2010 2011.03.24 art. 11 
3 MD a 2009 0044 2009.04.22 12/2010 2011.03.24 art. 11 
4 MD a 2009 0057 2009.06.01 12/2010 2011.02.07 art. 11 
5 MD a 2009 0060 2009.06.01 12/2010 2011.03.21 art. 11 
6 MD a 2009 0063 2009.06.12 12/2010 2011.03.24 art. 11 
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KA4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilir e)  

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

Nr. 
crt. 

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

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data  
încetării 

valabilităţii  
1 2 3 4 5 6 
1 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE 

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
2709 a 2004 0227 2004.09.16 2010.09.16 

2 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

2836 a 2004 0226 2004.09.16 2010.09.16 

3 RUDIC Valeriu, MD;  
MELNIC Serghei, MD 

2975 a 2005 0259 2005.09.09 2010.09.09 

4 RUDIC Valeriu, MD;  
MELNIC Serghei, MD 

2976 a 2005 0260 2005.09.09 2010.09.09 

5 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2981 a 2005 0274 2005.09.15 2010.09.15 
6 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2992 a 2005 0270 2005.09.15 2010.09.15 
7 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2993 a 2005 0272 2005.09.15 2010.09.15 
8 S.A. "MICRON", MD 3016 a 2005 0236 2005.08.11 2010.08.11 
9 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE 

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
3054 a 2005 0248 2005.08.25 2010.08.25 

10 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3104 a 2005 0273 2005.09.15 2010.09.15 
11 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3123 a 2005 0267 2005.09.15 2010.09.15 
12 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3146 a 2005 0268 2005.09.15 2010.09.15 
13 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3149 a 2005 0276 2005.09.15 2010.09.15 
14 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3157 a 2005 0266 2005.09.15 2010.09.15 
15 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3159 a 2005 0285 2005.09.21 2010.09.21 
16 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3165 a 2005 0275 2005.09.15 2010.09.15 
17 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3208 a 2005 0271 2005.09.15 2010.09.15 
18 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3276 a 2005 0269 2005.09.15 2010.09.15 
19 CENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI 

DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

3302 a 2005 0252 2005.09.02 2010.09.02 

20 CENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI 
DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

3331 a 2005 0261 2005.09.09 2010.09.09 

21 ABABII Ion, MD;  
SANDUL Alexandru, MD;  
RUDIC Valeriu, MD;  
GĂINĂ Stela, MD;  
ANGHELICI Gheorghe, MD;  
SANDUL Ghenadie, MD 

3445 a 2007 0244 2007.09.07 2010.09.07 

22 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3493 a 2005 0277 2005.09.15 2010.09.15 
23 ABABII Ion, MD;  

SANDUL Alexandru, MD;  
NACU Viorel, MD;  
GĂINĂ Stela, MD;  
FRIPTU Valentin, MD;  
ANGHELICI Gheorghe, MD;  
REVENCO Tatiana, MD;  
MOCAN Elena, MD 

3498 a 2007 0245 2007.09.07 2010.09.07 

24 VIMAR S.P.A., IT 3524 a 2004 0069 2002.09.26 2010.09.26 
25 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  

ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3662 a 2005 0253 2005.09.02 2010.09.02 

26 ANGHELICI Gheorghe, MD;  
MORARU Viorel, MD;  
CRUDU Oleg, MD 

3986 a 2009 0103 2009.09.23 2010.09.23 

27 ANGHELICI Gheorghe, MD;  
MORARU Viorel, MD 

3987 a 2009 0104 2009.09.03 2010.09.03 
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Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
în temeiul art. 44(1) din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
1 027690 2010.08.25 2011.03.23 12/2010 

 
 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
în temeiul neîndeplinirii condi ţiilor art. 46  

din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
1 023213 2008.04.01 2011.03.03 11/2008 
2 023568 2008.05.28 2011.03.03 12/2008 
3 024278 2008.09.19 2011.03.10 2/2009 
4 024553 2008.11.05 2011.03.10 1/2009 
5 024811 2008.12.29 2011.03.03 3/2009 
6 024812 2008.12.29 2011.03.03 3/2009 
7 024990 2009.02.12 2011.03.03 4/2009 
8 025068 2009.03.05 2011.03.03 6/2009 
9 025546 2009.07.09 2011.03.03 9/2009 
10 025869 2009.09.16 2011.03.03 12/2009 
11 025870 2009.09.16 2011.03.03 12/2009 
12 025894 2009.09.24 2011.03.03 12/2009 
13 025931 2009.09.30 2011.03.15 12/2009 

 

 
Renun ţări la m ărci 

 
  

1. În baza declaraţiei de renunţare nr. 467 din 2011.02.11 depusă de către titularul VIAŢĂ-
DULCE S.R.L., MD, Str. Ana şi Alexandru nr. 20, ap. 86, MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova, prin 
decizia AGEPI din 2011.03.22, a fost acceptată renunţarea totală referitor la marca cu nr. 15441.  

 
2. În baza declaraţiei de renunţare nr. 256 din 2011.01.25 depusă de către titularul GORELOV 

Vladislav, MD, Bd. Cuza-Vodă nr. 47, ap. 17, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova, prin decizia 
AGEPI din 2011.04.08, a fost acceptată renunţarea totală referitor la marca cu nr. 15961. 

  
3. În baza declaraţiei de renunţare nr. 903 din 2011.03.16 depusă de către titularul SUPRATEN 

PLUS S.R.L., societate comercială, MD, Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova, 
prin decizia AGEPI din 2011.04.08, a fost acceptată renunţarea totală referitor la marca cu nr. 18425.  
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv term enul 

de gra ţie) conform art. 16 din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul  
de ordine  

al înregistrării 

(210) 
Numărul 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1  8100 009608 ХУББА-БУББА 

ЯДЕРНОЕ 
ЯБЛОКО 

2010.09.11 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia 
statului Delaware, US 
410 North Michigan Avenue Chicago,  
Illinois 60611, Statele Unite ale Americii 

2  8109 009629 MAVISEM 2010.09.18 MAVISEM S.R.L., întreprindere mixtă  
moldo-elveţiană, MD 
Şos. Hânceşti nr. 38-b,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

3  8110 009630 ХУББА-БУББА 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРСИК 

2010.09.18 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia 
statului Delaware, US 
410 North Michigan Avenue Chicago,  
lIlinois 60611, Statele Unite ale Americii 

4  8111 009631 HUBBA BUBBA 
PARTY PEACH 

2010.09.18 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia 
statului Delaware, US 
410 North Michigan Avenue Chicago,  
lIlinois 60611, Statele Unite ale Americii 

5  8116 009632 ХУББА-БУББА 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ВИШНЯ 

2010.09.18 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia 
statului Delaware, US 
410 North Michigan Avenue Chicago,  
lIlinois 60611, Statele Unite ale Americii 

6  8121 009633 HUBBA BUBBA 
CRAZY CHERRY 

2010.09.18 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, corporaţia 
statului Delaware, US 
410 North Michigan Avenue Chicago,  
lIlinois 60611, Statele Unite ale Americii 

7  8131 009610 VORCUM 2010.09.12 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului Connec-
ticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, Statele Unite ale Americii 

8  8133 009628 SIHOVSON 2010.09.06 SIHOVSON, societate cu răspundere 
limitată, MD 
Str. Pobeda nr. 111, MD-3800,  
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

9  8135 009641 INTERLOC 2010.09.29 INTERLOC-PMP S.R.L., MD 
Str. Columna nr. 51,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

10  8136 009645 STIL-INFO 2010.09.26 STIL-INFO S.R.L., MD 
Str. Ghioceilor  nr. 1 "A",  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

11  8138 009648 RIA EXPRESS 2010.09.26 Continental Exchange Solutions, Inc.,  
corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
13850 Cerritos Corporate Drive, Suite E, 
Cerritos, California 90703,  
Statele Unite ale Americii 

12  8140 009654 INTERTEL 2010.09.28 RELSOFT COMMUNICATIONS S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-irlandeză, MD 
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

13  8159 009650 METROPOLITAN 2010.09.26 Elit Centru S.R.L., agenţie de modele, MD 
Str. Melestiu nr. 7,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

14  8162 009667 KLEGAL 2010.09.26 KLegal International Association, CH 
c/o KPMG Fides, Staufferacherstrasse 45, 
8004 Zurich, Elveţia 
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1 2 3 4 5 6 
15  8169 009663 ГАЛЛИЯ 2 

GALLIA 
2010.09.25 COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Societe 

anonyme, FR 
17 Boulevard Haussmann 75009 Paris, 
Franţa 

16  8170 009664 ГАЛЛИЯ 1 
GALLIA 

2010.09.25 COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Societe 
anonyme, FR 
17 Boulevard Haussmann 75009 Paris, 
Franţa 

17  8225 009595 MILDANO 2010.09.04 Elite International B.V., NL 
Ridderpoort 18, 2984 BG Ridderkerk,  
Olanda 

18  8229 009635 VERA WANG 2010.09.19 V.E.W.LTD., corporaţia statului Delaware, 
US 
225 West 39th Street, New York, New York 
10018, Statele Unite ale Americii 

19  8276 009607 AMD Duron 
processor 

2010.09.11 ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Amd Place,  P. O. Box  3453,  
Sunnyvale, California 94088,  
Statele Unite ale Americii 

20  8287 009604 F 2010.09.06 Fisher Scientific Company L.L.C., a Delawa-
re Limited Liability Company, US 
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire 
03842, Statele Unite ale Americii 

21  8289 009658 FASHION 2010.09.28 Elit Centru S.R.L., agenţie de modele, MD 
Str. А. Puşkin nr. 44, ap. 74  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

22  8295 009725 CALMOGEN 2010.09.19 EUROFARMACO S.A., întreprindere mixtă 
moldo-română, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

23  8329 009652 НОЧЬ 
ПОЖИРАТЕЛЕЙ 

РЕКЛАМЫ 

2010.09.27 TARGET ADVERTISING S.R.L, întreprinde-
re mixtă, MD 
Str. Independenţei nr. 7, bloc 2, ap. 18,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

24  8332 009615 OXETINE 2010.09.19 SmithKline Beecham p.l.c., GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, Regatul Unit 

25  8340 009603 SPACEWAY 2010.09.06 HUGHES ELECTRONICS CORPORATION, 
US 
200 North Sepulveda Boulevard, El 
Segundo, California 90245,  
Statele Unite ale Americii 

26  8342 009668 B. 2010.09.27 NAUMENCO Tatiana, MD 
Str. Işnovăţ nr. 9, bloc 1, ap. 20,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

27  8403 009643 AMD DURON 2010.09.18 ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,  
corporaţia statului Delaware, US 
One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, 
California 94088, Statele Unite ale Americii 

28  8481 009655 MV 2010.09.28 CLASICVIN-INDUSTRIAL S.R.L., MD 
Str. Ştefan Neaga nr. 50, bloc 2,  
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova 

29  8482 009696 Sandwich 2010.09.13 AMIR S.R.L., întreprindere mixtă moldo-
iordaniană, MD 
Str. Calea Moşilor nr. 2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

30  8549 009651 ELITECENTER 2010.09.27 Elit Centru S.R.L., agenţie de modele, MD 
Str. Melestiu nr. 7,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

31  8597 009807 Kangaroo 2010.09.29 INCO-GRAŢIE S.R.L., club sportiv, MD 
Str. Tighina nr. 12,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

32  8704 009653 BATES 2010.09.27 Neocor-Plus  S.R.L., MD 
Str. Cetatea Albă  nr. 5,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

33  9233 009596 Otlicinaia vodca 
ОТЛИЧНАЯ 

2010.09.05 LEVA Simion, MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 27, bloc 1, ap. 77,  
MD-2030, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
34  9260 009662 BIBO 2010.09.25 THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia 

statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, 
Statele Unite ale Americii 

35  9261 009724 Consulting Legal 
Business 

2010.09.08 MOLDOVA CONSULTING LEGAL &  
BUSINESS S.R.L., MD 
Str. Ismail nr. 33,  
MD- 2001, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora expir ă  
în luna septembrie 2011 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 
de ordine 

al înregistrării 

(210) Numărul 
de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 
(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1  R 266 000507 MULTIQUEST 2011.09.19 AT&T INTELLECTUAL 

PROPERTY II, L.P., US 
2 R 368 001511 APOLLO SOYUZ 2011.09.09 PHILIP MORRIS PRODUCTS 

S.A., CH 
3 8777 010642 freespire 2011.09.26 Glaxo Group Limited, GB 
4 8778 010726 SENTIMA 2011.09.24 STAŞCOV Roman, MD 
5 8939 010572 ENVACAR 2011.09.03 Pfizer Products Inc., corporaţie 

organizată şi existentă conform 
legilor statului Connecticut, US 

6 8972 010573 SPINBRUSH 2011.09.05 Church & Dwight Co., Inc., US 
7 8973 010576 AUTO PREZENT 2011.09.06 Auto-Prezent S.A., MD 
8 8974 010578 ONDINA 2011.09.10 SHELL BRANDS INTERNATIO-

NAL AG, CH 
9 8978 010582  2011.09.07 Diageo Brands B.V., NL 

10  8979 010586 OPOVASC 2011.09.12 Pfizer Products Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Connecticut, US 

11  8980 010589 LAGUNA 2011.09.07 BROVCO Elena, întreprindere 
individuală, MD 

12  8981 010590 DELTA  
VISION  

LUXUL PE CARE ŢI-L 
POŢI PERMITE 

2011.09.14 DELTA VISION S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 

13  8982 010591 Fanatic 2011.09.12 COVIS S.A., MD 
14  8983 010592 INJEXUS 2011.09.14 Wyeth, corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

15  8984 010593 INJEXXA 2011.09.14 Wyeth, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

16  8985 010594 DUROSTIN 2011.09.14 Wyeth, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

17  8986 010595 INJECTOSS 2011.09.14 Wyeth, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

18  8987 010597 Pregnavit  Pregnavit 2011.09.17 ratiopharm GmbH, DE 
19  8988 010599 OPOVAS 2011.09.18 Pfizer Products Inc., corporaţie 

organizată şi existentă conform 
legilor statului Connecticut, US 

20  8989 010600 BIG LAPIK 2011.09.18 LAPMOL S.R.L., MD 
21  8990 010601 LAPMOL  

sănătate în fiecare zi 
2011.09.18 LAPMOL S.R.L., MD 

22  8991 010604 Gheţar 2011.09.18 PUZANOVSCHI Pavel, întreprin-
dere individuală, MD 
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1 2 3 4 5 6 
23 8992 010605 РАДИО ШАНСОН 2011.09.17 TeLe DIXI S.R.L., MD 
24 8998 010617 АЭРОВОЛНЫ 2011.09.17 WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 

corporaţia statului Delaware, US 
25 8999 010618 AEROVOLNI 2011.09.17 WM. WRIGLEY JR.COMPANY, 

corporaţie din statul Delaware, US 
26 9009 010631 СТАРЫЙ БОРЧАГ   

BORCEAGUL VECHI 
2011.09.14 GRAPE VALLEY  S.R.L.,  

întreprindere mixtă moldo-
irlandeză, MD 

27 9010 010632 Sandriliona 2011.09.25 SANDRILIONA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

28 9011 010633 Sandry 2011.09.25 SANDRILIONA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

29 9012 010634 Poezie 2011.09.25 SANDRILIONA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

30 9013 010635 Fulguţa 2011.09.25 SANDRILIONA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

31 9014 010636 Contesa 2011.09.25 SANDRILIONA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

32 9015 010637 SANDRIL 2011.09.25 SANDRILIONA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

33 9016 010638 Icekiss 2011.09.25 SANDRILIONA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

34 9017 010639 Evrica 2011.09.25 SANDRILIONA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

35 9018 010640 Humm! 2011.09.25 SANDRILIONA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

36 9021 010653 Basarabia 2011.09.25 BASARABIA S.R.L., MD 
37 9022 010654 QUADRIS  КВАДРИС 2011.09.28 SYNGENTA LIMITED, GB 
38 9023 010655 CONRAD 2011.09.28 HLT Conrad IP LLC, US 
39 9046 010581  2011.09.06 Diageo Brands B.V., NL 
40 9047 010583  2011.09.07 Diageo Brands B.V., NL 
41 9048 010584  2011.09.07 Diageo Brands B.V., NL 
42 9049 010651 reţea de magazine 

MAXIDOM 
2011.09.11 Maxicasa S.R.L., MD 

43 9063 010686 ДАРЫ БУДЖАКА 2011.09.06 ZLATOV Constantin, MD 
44 9087 010728 LIBERTY VOX 2011.09.24 ORANGE MOLDOVA S.A.,  

întreprindere mixtă, MD 
45 9103 010585 Best Western 2011.09.12 Best Western International, Inc., US 
46 9122 010810 НА ПОСОШОК 2011.09.10 GHIADA S.R.L., MD 
47 9123 010811 ВИТЯЗЬ 2011.09.10 GHIADA S.R.L., MD 
48 9124 010812 СПЕЦНАЗ 2011.09.10 GHIADA S.R.L., MD 
49 9158 010732 MARCHIZUL NEGRU 

ЧЕРНЫЙ МАРКИЗ 
2011.09.24 CONSONA S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
50 9159 010733 MARCHIZUL ALB  

БЕЛЫЙ МАРКИЗ 
2011.09.24 CONSONA S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
51 9190 010707 2 KR 2011.09.24 Unitatea de Implementare  

şi Administrare a Proiectului  
Creşterii Producţiei Alimentare  
pe lăngă Ministerul Agriculturii  
şi Industriei Prelucrătoare  
al Republicii Moldova, MD 

52 9227 010563 CASĂ  CURATĂ 
ЧИСТЫЙ ДОМ 

2011.09.03 VION-IMPEX S.R.L., frmă, MD 

53 9266 010679 Magna CLASSIC 2011.09.21 Japan Tobacco Inc., JP 
54 9587 010598 FRUITY POWER 2011.09.18 THE  PROCTER  &  GAMBLE  

COMPANY, US 
55 9668 010641 Melodie 2011.09.25 SANDRILIONA S.R.L., întreprin-

dere mixtă, MD 
56 9891 010616 JOLY 2011.09.24 HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş., TR 
57 10052 010613 TRIUMF 

 ТРИУМФ 
2011.09.20 PLUS ASCONI S.R.L., MD 

58 10350 010596 INJEXXET 2011.09.14 Wyeth, corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

59 10472 010652 Golden Eagle 2011.09.21 “TVM-treid” Ltd., RU 
60 11091 010747 NOVPHYLLIN 2011.09.17 Balkanpharma Dupnitsa AD, BG 
61 11267 010809 ПЕТРОВСКАЯ 2011.09.10 ZERNOFF S.R.L., societate co-

mercială, MD 
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),  
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi modele industriale 
(nr. desenului şi modelului industrial) 

Data  
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 
1 f 2010 0024 2010.03.03 1 (2 ) 2011.03.18 6/2010 
2 f 2010 0039 2010.03.22 1 (5 ) 2011.03.03 7/2010 

 

 
MK4L Lista certificatelor de înregistrare  

a desenelor şi modelelor industriale al c ăror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de gra ţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007  

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 2 3 4 5 6 
1 VIDAR S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD 

Bd. Decebal nr. 139, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

260 f 2000 0077 2000.09.11 2010.09.11 

2 SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPANIA "GB & CO" 
S.R.L., MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

299 f 2000 0073 2000.09.11 2010.09.11 

3 LEADUHIN Oleg, MD 
Bd. Dacia, nr. 33, ap.93, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

311 f 2000 0070 2000.09.05 2010.09.05 

4 SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPANIA "GB & CO" 
S.R.L., MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

323 f 2000 0091 2000.09.14 2010.09.14 

5 Î.M. FABRICA DE DROJDII DIN CHIŞINĂU S.A., MD 
Str. Uzinelor nr. 1, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

868 f 2005 0107 2005.09.21 2010.09.21 

6 CONSTANTINOV Nicolai, MD 
Str. Dimitrov nr. 39, MD-3805, Comrat,  
Republica Moldova 

875 f 2005 0104 2005.09.02 2010.09.02 

7 DA VINCI S.R.L., MD    
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84, MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

876 f 2005 0106 2005.09.19 2010.09.19 
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Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  
de protecţie, numărul de depozit, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr.  
titlului  

de protecţie 

Nr.  
de depozit 

Nr.  
BOPI 

Publicat Se va citi 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Brevet de 

invenţie 
4055 a 2010 0017 7/2010 (57) … cu o frecvenţă variabilă 

de la 220 până la 430 µs şi 
invers… 
 

* 
*  * 

 
(57) … and variable frequency 
from 220 to 430 µs and in-
versely… 
 

* 
*  * 

 
(57)…и изменяемой часто-
той от 220 до 430 мкс и об-
ратно… 

(57) ...cu o durată variabilă  
de la 220 până la 430 µs şi 
invers… 
 

* 
*  * 

 
(57) …and variable duration 
from 220 to 430 µs and in-
versely… 

* 
*  * 

 
 
(57)…и изменяемой дли-
тельностью от 220 до  
430 мкс и обратно… 

2 Cerere de   
înregistrare 
a mărcii 

- 026507 6/2010 
 

(730)  
Stiefel Laboratories, Inc, US 
 
Corporation Service Company, 
2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, Delaware 
19801, Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
Stiefel Laboratories, Inc., US 
 
Corporation Service Com-
pany, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilming-
ton, Delaware 19808,  
Statele Unite ale Americii 

3 Cerere de   
înregistrare 
a mărcii 

- 027149 8/2010 (540) 

 

(540) 

 
4 Cerere de   

înregistrare 
a mărcii 

- 028011 1/2011 
 

(730)  
Corporation Service Company, 
2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, Delaware 
19801, Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
Corporation Service Com-
pany, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilming-
ton, Delaware 19808,  
Statele Unite ale Americii 

5 Cerere de  
înregistrare 
a desenului / 
modelului 
industrial 

- f 2009 0075 3/2010 (55)  
 

1.2  2.2 

(55)  
 

1.2  2.2 
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VII 
La Comisia de contesta ţii a AGEPI / 

Appeals Board of the AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de contestaţii a AGEPI. 

In the Section are published the following information the results of the examination of appeals filed 

with the Appeals Board of the AGEPI. 
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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de contesta ţii  
în martie 2011 

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului / 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Invenţie 

 
Procedeu de 
joc interactiv 

 
a 2006 0248 
2006.10.18 

3480 
 

"OPTIMTEL" 
SRL, MD 

CUŢÎI Nadejda, 
MD 

S.C. 
"INTERMOB-
COM" S.R.L., 

MD 

2008.07.25 
Împotriva 
acordării 
brevetului  
de invenţie 

2011.03.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Hotărârea Departamentului 
Invenţii, Soiuri de Plante şi Modele  
de Utilitate privind acordarea brevetului  
de invenţie pe răspunderea solicitantului   
nr. 5331 din 2007.11.19. 
3. Se respinge  cererea de înregistrare  
a brevetului de invenţie nr. a 2006 0248 din 
2006.10.18, nr. 3480, pe numele 
solicitanţilor OPTIMTEL S.R.L., MD,  
CUŢÎI Nadejda, MD conform raportului de 
reexaminare din 2010.10.07. 
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Invenţii, Soiuri de Plante şi Modele de 
Utilitate pentru finisarea procedurilor.  

2 Invenţie 
 

Procedeu de 
joc interactiv 

 
a 2006 0248 
2006.10.18 

3480 
 

"OPTIMTEL" 
SRL, MD 

CUŢÎI Nadejda, 
MD 

ANDRUŞ-
CEAC Diana, 

MD 

2008.07.31 
Împotriva 
acordării 
brevetului  
de invenţie 

2011.03.29 1. Se accept ă revendicările contestatarilor. 
2. Se abrog ă Hotărârea Departamentului 
Invenţii, Soiuri de Plante şi Modele de  
Utilitate privind acordarea brevetului de 
invenţie pe răspunderea solicitantului   
nr. 5331 din 2007.11.19. 
3. Se respinge  cererea de înregistrare  
a brevetului de invenţie nr. a 2006 0248 din 
2006.10.18, nr. 3480, pe numele 
solicitanţilor  OPTIMTEL S.R.L., MD,  
CUŢÎI Nadejda, MD conform raportului de 
reexaminare din 2010.10.07. 
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Invenţii, Soiuri de Plante şi Modele de 
Utilitate pentru finisarea procedurilor.  

3 Marcă naţională 

024948 
2009.02.13 

 
Rumitox S.R.L., 

MD 

Rumitox 
S.R.L., MD 

2010.05.17 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2011.03.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.03.18 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere din clasa 32. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

4 Marcă naţională 

 
025156 

2009.03.19 
 

Obschestvo  
s ogranichennoi 
otvetstvennostyu 

"NAUCHNO-
PROIZVOD-
STVENNAYA 

FIRMA 

Obschestvo  
s ogranichennoi 

otvetstven-
nostyu 

"NAUCHNO-
PROIZVOD-
STVENNAYA 

FIRMA 
"MATERIA 
MEDICA 

HOLDING", 
RU 

2010.07.30 
Privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 
Deciziei  

de acceptare  
a cererii de 
înregistrare  
a mărcii cu 
disclamarea 
elementelor 

„materia medica”  

2011.03.29 1. Se repune  în drepturi solicitantul cererii 
nr. depozit 025156 din 2009.03.19. 
2. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.04.30 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
şi serviciilor revendicate în cerere din clasele 
05 şi 44 cu limitarea protecţiei asupra 
elementelor verbale luate atât separat, cât  
şi împreună conform prevederilor art. 10  
al Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia 
mărcilor. 
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
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"MATERIA 
MEDICA 

HOLDING", RU 

Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

5 Marcă naţională 
 

BUSINESS 
GATE 

 
028160 

2010.11.19 
 

SALEMI 
Rosario, MD 

SALEMI 
Rosario, MD 

2011.02.14 
Împotriva 
Deciziei  

de retragere  
a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2011.03.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.02.02. 
3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
primirii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru examinarea cererii  
de înregistrare a mărcii pentru o clasă de 
produse şi servicii în cuantum de 200 euro  
şi 50 euro pentru fiecare clasă de produse  
şi servicii, depăşind 1 (pct.35 din Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 prin care 
s-au aprobat Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale), în total –  
250 euro.  
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Notă. Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul nu a 
preluat sau nu a transmis în condiţiile legale 
dreptul său până la data plăţii şi este o 
întreprindere care întruneşte criteriile 
stabilite în art. 2 alin. (2-4) din Legea  
nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor mici  
şi mijlocii. Înlesnirile prevăzute se aplică  
şi persoanelor fizice. 

6 Marcă naţională 
 

MILLENIUM 
 

025018 
2009.02.19 

 
GORGOS 

Vladimir, MD 

GORGOS 
Vladimir, MD 

2011.01.06 
Împotriva 
Deciziei  

de retragere  
a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2011.03.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.01.05. 
3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
primirii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (pct.40 din Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 prin care 
s-au aprobat Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut – 125 euro 
(art. 84 al Legii nr. 38-XVI/2008 privind 
protecţia mărcilor), în total – 375 euro.   
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Notă. Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul nu a 
preluat sau nu a transmis în condiţiile legale 
dreptul său până la data plăţii şi este o 
întreprindere care întruneşte criteriile 
stabilite în art. 2 alin. (2-4) din Legea  
nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii. Înlesnirile prevăzute se aplică şi 
persoanelor fizice. 

7 Marcă 
internaţională 

Prospan 
 

IR 174 392 
2006.07.19 

 
Engelhard 

Arzneimittel 
GmbH & Co. 

KG, DE 

Engelhard 
Arzneimittel 
GmbH & Co. 

KG, DE 

2009.02.17 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2011.03.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2008.11.28 şi se acceptă protecţia mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere din clasele 01 şi 05, cu 
excepţia "preparatelor farmaceutice cu efect 
antiinflamator, antialergic, antiexsudativ  
şi antipruriginos". 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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1 2 3 4 5 6 
8 Marcă 

internaţională 
ПРОСПАН 

 
IR 821 595 
2004.02.16 

 
Engelhard 

Arzneimittel 
GmbH & Co. 

KG, DE 

Engelhard 
Arzneimittel 
GmbH & Co. 

KG, DE 

2009.03.04 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2011.03.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2008.11.28 şi se acceptă protecţia mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere din clasa 05, cu 
excepţia "preparatelor farmaceutice cu efect 
antiinflamator, antialergic, antiexsudativ  
şi antipruriginos". 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

9 Marcă naţională 

 
025656 

2009.08.03 
 

IMPRODAL-
GRUP S.R.L., 

societate 
comercială, MD 

IMPRODAL-
GRUP S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2010.09.24 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2011.03.30 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2010.07.23. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 
 

10 Marcă naţională 

 
025707 

2009.08.18 
 

N.E.T. Co United 
S.A., VG 

N.E.T. Co 
United S.A., 

VG 

2010.10.06 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2011.03.30 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.08.13 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere din clasa 34. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

11 Marcă naţională 
GALLUP 

PUBLISHING 
 

014299 
2004.02.18 

 
Gallup, Inc., US 

Gallup, Inc., 
US 

2010.10.28 
Privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii  

2011.03.30 1. Se repune  în drepturi solicitantul cererii 
nr. depozit 014299 din 2004.02.18. 
2. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2009.10.09 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
şi serviciilor revendicate în cerere din clasele 
16, 35, 41 şi 42. 
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

12 Marcă naţională 
GALLUP 

CONSULTING 
 

014310 
2004.02.18 

 
Gallup, Inc., US 

Gallup, Inc., 
US 

2010.10.28 
Privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2011.03.30 1. Se repune  în drepturi solicitantul cererii 
nr. depozit 014310 din 2004.02.18. 
2. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2009.10.09 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
şi serviciilor revendicate în cerere din clasele 
16, 35, 41 şi 42. 
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

13 Marcă naţională 
GALLUP 
PRESS 

 
014311 

2004.02.18 
 

Gallup, Inc., US 

Gallup, Inc., 
US 

2010.10.28 
Privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 

2011.03.30 1. Se repune  în drepturi solicitantul cererii 
nr. depozit 014311 din 2004.02.18. 
2. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2009.10.09 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
şi serviciilor revendicate în cerere din clasele 
16, 35, 41 şi 42. 
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de înregistrare  
a mărcii 

4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

14 Marcă naţională 
GALLUP 

INSTITUTE 
 

014308 
2004.02.18 

 
Gallup, Inc., US 

Gallup, Inc., 
US 

2010.10.28 
Privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2011.03.30 1. Se repune  în drepturi solicitantul cererii 
nr. depozit 014308 din 2004.02.18. 
2. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2009.10.09 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
şi serviciilor revendicate în cerere din clasele 
16, 35, 41 şi 42. 
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

15 Marcă naţională 
GALLUP 

UNIVERSITY 
 

014309 
2004.02.18 

 
Gallup, Inc., US 

Gallup, Inc., 
US 

2010.10.28 
Privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2011.03.30 1. Se repune  în drepturi solicitantul cererii 
nr. depozit 014309 din 2004.02.18. 
2. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2009.10.09 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
şi serviciilor revendicate în cerere din clasele 
16, 35, 41 şi 42. 
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

16 Marcă 
internaţională 
The Munich 

 
IR 996 172 
2009.02.12 

 
Christoph 

Geskes, DE 

Christoph 
Geskes, DE 

2010.08.16 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2011.03.30 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.06.10 şi se acceptă protecţia mărcii 
solicitate pentru totalitatea serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 35, 36, 44. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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VIII 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la executarea  
Deciziei Colegiului Civil şi de Contencios Administrativ  

al Cur ţii Supreme de Justi ţie din 19 ianuarie 2011  
 

Întru executarea Deciziei Colegiului Civil şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de 
Justiţie din 19 ianuarie 2011 privind menţinerea în vigoare a Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din  
10 iunie 2010 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de compania Perdue 
Holdings, Inc. împotriva lui SERGHEEV Vladimir, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în temeiul art. 21(1)b) al Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia 
mărcilor: 

- se anulează înregistrarea mărcii verbale  nr. 14942 din 08.02.2006  şi se declară nul 
certificatul de înregistrare a mărcii eliberat pe numele SERGHEEV Vladimir, str. Mitropolit  
G. Bănulescu-Bodoni nr. 9, ap. 5, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova. 
 

 

Cu privire la executarea  
Deciziei Colegiului Civil şi de Contencios Administrativ  

al Cur ţii Supreme de Justi ţie din 2 februarie 2011  
 

Întru executarea  Deciziei Colegiului Civil şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de 
Justiţie din 2 februarie 2011 privind casarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 27 aprilie 2010 în 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de compania GELIŞIM KOZMETIK San. Ve 
Tic. Ltd. Şti. împotriva Alsa Cosmetica S.R.L., intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în temeiul art. 21(1)b) al Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia 
mărcilor: 

- se anulează înregistrarea mărcii combinate  nr. 15909 din 17.08.2006 şi se declară 
nul certificatul de înregistrare a mărcii eliberat pe numele Alsa Cosmetica S.R.L., str. Valea Rediului 
nr. 4, MD-2070, Chişinău, Republica Moldova. 

 
Cu privire la executarea  

Hotărârii Cur ţii de Apel Chi şinău din 2 decembrie 2010  
 

Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 2 decembrie 2010, în pricina civilă la cererea de 
chemare în judecată depusă de Hörmann KG Verkaufsgesellschaft împotriva HERMAN Slovakia, 
s.r.o., intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în temeiul art. 
20(1) a)al Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor: 

- este decăzut parţial din drepturile asupra mărcilor internaţionale nr. IR 669303  şi 
nr. IR 669304  pentru totalitatea produselor şi serviciilor claselor 06, 07, 19 şi 37, conform 
Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor, titularul HERMAN Slovakia, s.r.o., Mokrá Lúka 
226, SK-050 01 Revúca, Slovacia, începând cu data de 02.12.2010. 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra  
obiectelor de proprietate industrial ă înregistrate  

pe numele titularului S.C. AINA-GRUP S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Economice din 25.03.2011 (dosarul nr. 2e-629/2011) 
privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului S.C. AINA-GRUP S.R.L., 
c/f 1002611000052: 
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- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 11385 din 25.09.2002 şi nr. 11386 din 25.09.2002 
înregistrate pe numele titularului S.C. AINA-GRUP S.R.L., c/f 1002611000052, str. Sadovaia nr. 41A, 
s. Congazcicul de Jos, UTA Găgăuzia, Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcilor nr. 11385 din 25.09.2002 şi nr. 11386 din 25.09.2002, inclusiv transmiterea drepturilor 
asupra acestora. 

 
Cu privire la aplicarea sechestrului asupra  

obiectelor de proprietate industrial ă înregistrate  
pe numele titularului S.R.L. „Lactica Plus” 

 
Întru executarea Încheierii Oficiului de Executare Centru nr. 064-172-296-/2011 din 12.03.2011 

privind aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele titularului S.R.L. „Lactica Plus”,  
c/f 1003600084585: 

- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 12040 din 01.03.2004 şi nr. 15467 din 24.03.2006 
înregistrate pe numele titularului S.R.L. „Lactica Plus”, c/f 1003600084585, str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, 
ap. 25, Chişinău, Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcilor nr. 12040 din 01.03.2004 şi nr. 15467 din 24.03.2006, inclusiv transmiterea drepturilor 
asupra acestora. 
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