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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 

товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

рисунков и моделей. Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на 

охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике 

Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает систематизированные 

ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются официальные документы, 

положения, между народные конвенции, двусторонние соглашения, нормы и стандарты 

в области промышленной собственности и т.д.

Бюллетень на своих страницах предлагает заинтересованным лицам на выгодных 

условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности, 

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

sau înregis trează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2011)

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

desene şi modele) 
(OHIM)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

LB Liban
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburg
LV Letonia
LY Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
ME Muntenegru
MG Madagascar
MK Fosta Republică 

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru



  MD - BOPI 9/2012

7

I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

согласно национальной процедуре.

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

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

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

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

 a  short-term patent application or a patent application 

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

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

 или на патент на изобретение

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

 Имя патентного поверенного

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii comunitare pentru soi de plantă (EC): numărul şi data

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

 Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи  
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(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos 

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI 
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

priorităţii recunoscute

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

priority date

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

подачи или даты признанного приоритета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a documentului

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

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

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

şi/sau desene

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

and/or drawings

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

описания, формулы изобретения и/или чертежей

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

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

U0  –  cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată

  –  published short-term patent application for invention

  –  опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение

Y    –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat

  –  granted short-term patent for invention

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения 

 или протеста   

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

 a  documentului

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

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

титульном листе документа

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

revendicări şi/sau desene

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

and/or drawings

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой 

части описания, формулы изобретения и/или чертежей

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 

     Published patent applications 

    Опубликованные заявки на патент на изобретение

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

    Granted patents for invention 

    Предоставленные патенты на изобретения

FF9Y   Brevete de invenţie de scurtă durată acordate

    Granted short-term patents for invention 

    Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

FA9A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase

    List of withdrawn patent applications

    Перечень отозванных заявок на патент

FC9A  Lista cererilor de brevet de invenţie respinse

    List of rejected patent applications

    Перечень отклоненных заявок на патент

FG4A  Lista brevetelor de invenţie eliberate 

    List of issued patents for invention  

    Перечень выданных патентов на изобретения

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

document

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

в титульном листе документа

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

descriere, revendicări şi/sau desene

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

claims and/or drawings

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

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

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT 

  PERFORMING  OPERATIONS. 
TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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

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

ND4Y  Lista brevetelor de invenţie de surtă durată al căror termen de valabilitate a  fost prelungit
    List of short-term patents foir invention whose term of validity was extended
    Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен
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BB1A Cereri de brevet de inven ţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на усло-
виях, 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, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их ко-
пии. 
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе предста-

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

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

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

P

P

П 
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(21) a 2011 0034 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A23K 1/06 (2006.01)  

C12F 3/10 (2006.01)  
A23L 1/302 (2006.01)  
C07F 15/06 (2006.01)  
C07D 487/22 (2006.01)  

(22) 2011.04.15 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD; PORUBIN Diana, MD 
(54) Procedeu de ob ţinere a suplimentului  

proteino-vitaminizat furajer pentru animale 
(57) Invenţia se referă la producerea alcool-

fermentativă şi poate fi utilizată la fabricarea 
furajelor combinate care conţin un complex de 
substanţe biologic-active, şi anume vitamina 
B12, în calitate de preparat antianemic. 
Procedeul prevede  fermentarea anaerobă a 
borhotului în prezenţa compuşilor complecşi 
ai cobaltului, separarea fazei solide şi lichide, 
tratarea fazei lichide cu diatomită naturală în 
cantitate de 0,5…1,0 g/l, cu filtrarea şi deshi-
dratarea ulterioară a acestuia. Se utilizează 
diatomită naturală cu conţinut de SiO2 de 
82…86% şi suprafaţa activă specifică de ad-
sorbţie de 55…60 m2/g. 
Rezultatul se datorează faptului că diatomita 
dozată în faza lichidă are o capacitate mare 
de adsorbţie selectivă a ingredientelor organi-
ce, după care poate fi cu ușurinţă separată 
prin filtrare și deshidratare și folosită ca supli-
ment furajer proteino-vitaminizat. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Process for the production of protein-
vitaminized feed supplement for animals 

(57) The invention relates to the alcohol-fermen-
tative production and can be used in the pro-
duction of combined feeds containing a com-
plex of biologically active substances, such as 
vitamin B12, as antianemic drug. 
The process involves the anaerobic fermenta-
tion of grains in the presence of cobalt complex 
compounds, separation of the solid and liquid 
phases, processing of the liquid phase in an 
amount of natural diatomite of 0.5…1.0 g/l, with 
subsequent filtration and dehydration thereof. It 
is used natural diatomite containing SiO2 
82…86% and the specific active adsorption 
surface of 55…60 m2/g. 
The result is due to the fact that the dosed di-
atomite in the liquid phase has a high adsorp-
tion capacity to selectively adsorb the organic 
ingredients, and then can be easily separated 

by filtration and dehydration and be used as a 
protein-vitaminized feed supplement. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ получения белково-витаминной 
кормовой добавки для животных 

(57) Изобретение относится к спирто-бродиль-
ному производству и может быть исполь-
зовано при производстве комбикормов,  
содержащих комплекс биологически актив-
ных веществ, а именно витамин В12, в ка-
честве антианемического препарата. 
Способ предусматривает анаэробное сбра-
живание барды в присутствии комплексных 
соединений кобальта, разделение твердой 
и жидкой фазы, обработку жидкой фазы 
природным диатомитом в количестве 
0,5…1,0 г/л, с последующим его фильтро-
ванием и обезвоживанием. Используется 
природный диатомит с содержанием SiO2 
82…86% и удельной активной адсорбцион-
ной поверхностью 55…60м2/г. 
Результат обусловлен тем что, диатомит 
дозируемый в жидкую фазу обладает вы-
сокой адсорбционной способностью селек-
тивно поглощать органические ингредиен-
ты, после чего может легко отделяться 
фильтрацией и обезвоживанием, и исполь-
зоваться в качестве белково-витаминной 
кормовой добавки. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(21) a 2011 0099 (13) A2 
(51) Int. Cl.: B01J 20/14 (2006.01)  

B01J 20/08 (2006.01)  
B01J 20/30 (2006.01)  
B01D 39/06 (2006.01)  

(22) 2011.03.18 
(67)* s 2011 0057, 2011.11.01 
(71) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACA-

DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) ZELENŢOV Veaceslav, MD; DAŢCO Tatiana, 

MD; DVORNICOVA Elena, MD 
(54) Material de filtrare-sorb ţie pentru purifica-

rea apei şi procedeu de ob ţinere a acestuia 
(57) Invenţia se referă la domeniul obţinerii sor-

benţilor anorganici şi poate fi utilizată pentru 
purificarea apei de ionii de fluor şi de acizii 
humici. 
Materialul de filtrare-sorbţie pentru purificarea 
apei conţine hidroxid de aluminiu nanodi-
mensional pe diatomit activat, totodată conţi-
nutul hidroxidului de aluminiu recalculat la 
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Al2O3 constituie 12…19%, diatomit activat − 
restul.  
Procedeul de obţinere a materialului de filtra-
re-sorbţie pentru purificarea apei include mă-
runţirea diatomitului, menţinerea lui în soluţia 
sării de aluminiu, tratarea cu soluţie de amo-
niac la un pH mai mare de 9 timp de 2…5 ore, 
filtrarea, spălarea, uscarea la aer, totodată 
după mărunţire se efectuează calcinarea dia-
tomitului la temperatura de 400…450°C, iar 
menţinerea se efectuează în soluţia sării de 
aluminiu 2M la temperatura de 50…60°C, 
timp de 1…3 ore la agitare continuă. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Sorption-filtering material for water purifi-
cation and process for its production 

(57) The invention relates to the field of production 
of inorganic sorbents and can be used for wa-
ter purification from fluorine ions and humic 
acids. 
The sorption-filtering material for water purifi-
cation contains nanosized aluminum hydrox-
ide on activated diatomite, at the same time 
the content of aluminum hydroxide recalculat-
ed for Al2O3 is 12…19%, activated diatomite − 
the rest. 
The process for production of sorption-filtering 
material for water purification includes grind-
ing of diatomite, its maintenance in the alumi-
num salt solution, treatment with ammonia so-
lution at pH of more than 9 during 2…5 hours, 
filtration, washing, drying in air, at the same 
time after grinding is carried out the calcina-
tion of diatomite at the temperature of 
400…450°C, and maintenance is carried out 
in 2M aluminum salt solution with constant 
stirring at the temperature of 50…60°C during 
1…3 hours. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Сорбционно-фильтрующий материал для 
очистки воды и способ его получения 

(57) Изобретение относится к области получе-
ния неорганических сорбентов и может 
быть использовано для очистки воды от 
ионов фтора и гуминовых кислот. 
Сорбционно-фильтрующий материал для 
очистки воды содержит наноразмерный 
гидроксид алюминия на активированном 
диатомите, при этом содержание гидро-
ксида алюминия в пересчете на Al2O3 со-
ставляет 12…19%, активированный диа-
томит − остальное. 

Способ получения сорбционно-фильтрую-
щего материала для очистки воды вклю-
чает измельчение диатомита, его выдержи-
вание в растворе соли алюминия, обработ-
ку раствором аммиака при pH более 9 в те-
чение 2…5 часов, фильтрование, отмывку, 
сушку на воздухе, при этом после измель-
чения проводят прокаливание диатомита 
при температуре 400…450°C, а выдержива-
ние проводят в 2M растворе соли алюминия 
при постоянном перемешивании при темпе-
ратуре 50…60°C в течение 1…3 часов. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(21) a 2011 0020 (13) A2 
(51) Int. Cl.: B23K 11/24 (2006.01)  
(22) 2011.03.03 
(71) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) TÎRŞU Mihai, MD 
(54) Instala ţie pentru sudare electric ă 
(57) Invenţia se referă la domeniul sudării electrice 

şi poate fi utilizată pentru alimentarea instala-
ţiilor pentru sudare electrică de la reţelele 
electrice cu capacitate limitată. 
Instalaţia pentru sudare electrică conţine un 
redresor, un invertor de frecvenţă majorată, o 
baterie de acumulatoare de capacitate mare 
şi un circuit de încărcare a acumulatoarelor. 
Circuitul de încărcare a acumulatoarelor este 
executat în formă de sursă de curent cu im-
puls reglabilă cu două intrări de dirijare, prima 
pentru circuitul de reacţie de la bateria de 
acumulatoare şi a doua pentru circuitul de re-
acţie de la invertorul de frecvenţă majorată. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Electric welding unit 
(57) The invention relates to the field of electric 

welding and can be used for power supply of 
electric welding units from low-power electri-
cal supply networks. 
The electric welding unit contains a rectifier, a 
high-frequency inverter, a high-power storage 
battery and a battery recharging circuit. The 
battery recharging circuit is designed as a 
controlled pulsed current source with two con-
trol inputs, the first for the storage battery 
feedback and the second for the high-
frequency inverter feedback. 
 

  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Установка для электросварки 
(57) Изобретение относится к области электро-

сварки и может быть использовано для пи-
тания электросварочных установок от 
электросети малой мощности. 
Установка для электросварки содержит 
выпрямитель, инвертор повышенной час-
тоты, аккумуляторную батарею большой 
мощности и цепь подзарядки аккумулято-
ров. Цепь подзарядки аккумуляторов вы-
полнена в виде управляемого импульсного 
источника тока с двумя входами управле-
ния, первый для цепи обратной связи от 
аккумуляторной батареи и второй для цепи 
обратной связи от инвертора повышенной 
частоты. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
 

 
(21) a 2011 0021 (13) A2 
(51) Int. Cl.: B43K 7/00 (2006.01)  
(22) 2011.03.10 
(71)(72) LUNGU Simion, MD 
(54) Instrument de scris cu rezervor compact în 

form ă de capsul ă, cu forma şi construc ţia 
adaptate pentru utilizare în pozi ţia "îmbr ă-
cat pe deget", procedeu şi metod ă 

(57) Invenţia se referă la instrumente de scris. 
Instrumentul de scris conţine un corp demon-
tabil cu rezervor în formă de capsulă şi oferă 
posibilitatea utilizării în poziţia „îmbrăcat pe 
deget”. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 9 

* 
*     * 

(54) Writing instrument with a compact reser-
voir in the form of capsule, with the shape 
and design adapted for use in the position 
"put on the finger", process and method 

(57) The invention relates to writing instruments. 
The writing instrument contains a removable 
housing with a reservoir in the form of capsule 
and provides the possibility of use in the posi-
tion “put on the finger”. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 9 

* 
*     * 

(54) Пишущий инструмент с компактным ре-
зервуаром в форме капсулы, с формой 
и конструкцией, адаптированных для 
использования в позиции "одетый на 
палец", способ и метод 

(57) Изобретение относится к пишущим инст-
рументам. 
Пишущий инструмент содержит съемный 
корпус с резервуаром в форме капсулы и 
предоставляет возможность использова-
ния в позиции "одетый на палец". 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 9 
 

 
(21) a 2011 0026 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C30B 11/00 (2006.01)  

C30B 13/18 (2006.01)  
(22) 2011.03.17 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72) COLIBABA Gleb, MD; NEDEOGLO Dumitru, 

MD 
(54) Procedeu de lichidare a deforma ţiei mono-

cristalelor de ZnSe în procesul de r ăcire 
după creştere 

(57) Invenţia se referă la procedee de obţinere a 
materialelor semiconductoare şi poate fi utili-
zată în tehnologia semiconductoare. 
Procedeul de lichidare a deformaţiei mono-
cristalelor de ZnSe în procesul de răcire după 
creştere, crescute din fază gazoasă, pe fundul 
plat de grosime arbitrară al camerei de creşte-
re închise, constă în utilizarea temperaturii de 
creştere aflate în diapazonul 900…1100oC, a 
gradientului de temperatură în regiunea de 
cristalizare 0…5oC/cm, a vitezei de încălzire a 
germenului de cristalizare şi de răcire a crista-
lului crescut 20…60oC/oră cu utilizarea unui 
profil special de temperatură al cuptorului, ne-
cesar pentru lichidarea efectului de alipire a 
cristalelor de pereţii fiolei. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Method for removing the deformation of 
ZnSe single crystals in the cooling pro-
cess after growth 

(57) The invention relates to methods for produc-
ing semiconductor materials and can be used 
in semiconductor technology. 
The method for removing the deformation of 
ZnSe single crystals in the cooling process af-
ter growth, grown from gas phase, on the 
plane bottom of arbitrary thickness of the 
closed growth chamber, consists in using the 
growth temperature within a range of 
900…1100°C, the temperature gradient in the 
crystallization region 0…5°C/cm, the grown 
crystal crystallization and cooling embryo 
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heating rate 20…60°C/hour using a special 
profile of the furnace temperature required to 
eliminate the effect of crystal adhesion to the 
walls of the ampoule. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ устранения деформации моно-
кристаллов ZnSe в процессе охлажде-
ния после роста 

(57) Изобретение относится к способам полу-
чения полупроводниковых материалов и 
может быть использовано в полупроводни-
ковой технологии. 
Способ устранения деформации монокри-
сталлов ZnSe в процессе охлаждения по-
сле роста, выращенных из газовой фазы, 
на плоском с произвольной толщиной дне 
закрытой камеры для роста, состоит в ис-
пользовании температуры роста, находя-
щейся в диапазоне 900…1100oC, градиен-
та температуры в области кристаллизации 
0…5oC/cm, скорости нагрева зародыша 
кристаллизации и охлаждения выращенно-
го кристалла 20…60oC/час с использова-
нием специального профиля температуры 
печи, необходимом для устранения эф-
фекта прилипания кристалла к стенкам 
ампулы. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
(21) a 2011 0027 (13) A2 
(51) Int. Cl.: D05B 1/02 (2006.01)  

D05B 1/06 (2006.01)  
D05B 27/00 (2006.01)  
D05B 57/00 (2006.01)  

(22) 2011.03.24 
(71) SILOCI Haralampie, MD 
(72) SILOCI Haralampie, MD; SILOCI Rodica, MD; 

SILOCI Sofia, MD 
(54) Procedeu de formare a cus ăturilor încheiate 

în dou ă fire într-un rând şi/sau mai multe 
rânduri de cus ături în lan ţ cu un singur fir, 
legate cu un fir suplimentar şi dispozitiv 
pentru realizarea acestuia la ma şini de cusut 

(57) Invenţia se referă la industria confecţiilor şi 
poate fi utilizată la formarea cusăturilor înche-
iate în două fire în confecţii, la coaserea diferi-
tor materiale, inclusiv a materialelor neţesute, 
flauşate şi agricole. 
Procedeul de formare a cusăturilor încheiate 
în două fire într-un rând şi/sau mai multe rân-
duri de cusături în lanţ cu un singur fir, legate 

cu un fir suplimentar, constă în aceea că îna-
inte de fiecare intrare în material a acului, do-
tat cu un fir de bază, pe ac se înfăşoară un fir 
suplimentar cu o rotaţie completă/semirotaţie 
în jurul părţii anterioare a vârfului acului, iar 
după ieşirea acului din material firele de bază 
şi cel suplimentar se tensionează prin depla-
sarea materialului şi cu mecanismul de tensi-
onare a firelor. 
Dispozitivul pentru formarea cusăturilor înche-
iate în două fire într-un rând şi/sau mai multe 
rânduri de cusături în lanţ cu un singur fir, le-
gate cu un fir suplimentar la o maşină de cu-
sut, conţine un arbore principal, unit cu un 
electromotor, o tijă port-ac cu ace, dotate cu 
un fir de bază, nişte apucătoare cu lărgitoare, 
fixate pe un arbore inferior, un picioruş de 
presiune, deasupra căruia este fixată o placă 
de ghidare cu bucşe pentru bucle, şi un me-
canism de înfăşurare, pe care sunt fixate nişte 
bosaje cu fir suplimentar cu posibilitatea efec-
tuării mişcării de rotaţie în jurul bucşelor pen-
tru bucle. 
Dispozitivul, în timpul lucrului maşinii de cusut 
cu materiale groase, rigide, neţesute şi agri-
cole, conţine deasupra apucătoarelor o placă, 
în care este executat un orificiu principal şi 
nişte canale de ghidare, care preîntâmpină 
desrăsucirea firelor în jurul acului la variaţia 
de grosime a materialului. Dispozitivul, în tim-
pul lucrului maşinii de cusut cu material prea-
labil fixat în dispozitivele-forme de strângere, 
este înzestrat suplimentar cu un dispozitiv de 
debitare a materialului. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 22 

* 
*     * 

(54) Process for the formation of single and/or 
multi-row two-thread stitch lines of one-
thread chain stitches, intertwined with an 
additional thread and device for its imple-
mentation on sewing machines 

(57) The invention relates to the clothing industry 
and can be used for the formation of two-
thread stitch lines in garments, for sewing of 
different cloths, including nonwoven, pile and 
agricultural cloths. 
The process for the formation of single and/or 
multi-row two-thread stitch lines of one-thread 
chain stitches, intertwined with an additional 
thread, consists in that before each entry into 
the cloth of the needle, threaded in with a 
main thread, on the needle is wound an ad-
ditional thread with a full turn/half-turn around 
the forefront of the needle tip, and after with-
drawal of the needle from the cloth the main 
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and additional threads are tightened by the 
movement of cloth and the thread tensioner. 
The device for the formation of single and/or 
multi-row two-thread stitch lines of one-thread 
chain stitches, intertwined with an additional 
thread on a sewing machine, contains a main 
shaft connected to an electric motor, a needle 
bar with needles, threaded in with a main 
thread, loopers with loop holders, fixed on a 
lower shaft, a clamping foot, above which is 
fixed a guide plate with bushes for loops, and 
a winding mechanism, on which are fixed 
bosses with an additional thread with the pos-
sibility of rotational motion around the bushes 
for loops. 
The device, during the work of the sewing 
machine with thick, tough, non-woven and ag-
ricultural cloths, contains over the loopers a 
plate, into which is made a main hole and 
guide grooves to prevent the unwinding of 
threads around the needle at cloth thickness 
differences. The device, during the work of 
the sewing machine with pre-clamped in the 
clamps-forms cloth, is additionally equipped 
with a cloth advancement device. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 22 

* 
*     * 

(54) Способ образования стачивающих од-
норядных и/или многорядных двухни-
точных строчек из цепных однониточ-
ных стежков, переплетенных дополни-
тельной нитью и приспособление для 
его осуществления на швейных машинах 

(57) Изобретение относится к швейной про-
мышленности и может быть использовано 
для образования стачивающих двухниточ-
ных строчек в швейных изделиях, для ши-
тья различных материалов, в том числе 
для шитья нетканых, ворсовых и сельско-
хозяйственных материалов.  
Способ образования стачивающих одно-
рядных и/или многорядных двухниточных 
строчек из цепных однониточных стежков, 
переплетенных дополнительной нитью, за-
ключается в том, что перед каждым вхож-
дением иглы в материал, заправленной 
основной нитью, на иглу переплетается 
дополнительная нить с полным оборо-
том/полуоборотом вокруг передней части 
острия иглы, а после выхода иглы из мате-
риала основная и дополнительная нити за-
тягиваются передвижением материала и 
механизмом натяжения нитей.  
Приспособление для образования стачи-
вающих однорядных и/или многорядных 

двухниточных строчек из цепных однони-
точных стежков, переплетенных дополни-
тельной нитью, на швейной машине, со-
держит главный вал, соединенный с элек-
тродвигателем, игловодитель с иголками, 
заправленными основной нитью, петлите-
ли с петлеудерживателями, закрепленные 
на нижнем валу, прижимную лапку, над ко-
торой закреплена направляющая пластина 
с втулками для петель, и обматыватель, на 
котором закреплены бобышки с дополни-
тельной нитью с возможностью осуществ-
ления вращательного движения вокруг 
втулок для петель.   
Приспособление, при работе швейной ма-
шины с толстыми, жесткими, неткаными и 
сельскохозяйственными материалами, со-
держит над петлителями пластину, в кото-
рой выполнено основное отверстие и на-
правляющие канавки, предотвращающие 
раскручивание нитей вокруг иглы при пе-
репадах толщины материала. Приспособ-
ление, при работе швейной машины с 
предварительно зажатым в струбцины-
формы материалом, дополнительно осна-
щено устройством для подачи материала. 

 
 П. формулы: 4 

 Фиг.: 22 

 

 
(21) a 2011 0023 (13) A2 
(51) Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)  

G06K 3/00 (2006.01)  
G06K 9/18 (2006.01)  
G06K 9/78 (2006.01)  
G06K 9/80 (2006.01)  

(22) 2011.03.16 
(71) SOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE 

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD 
(72) BADINTER Efim, MD; IOIŞER Anatol, MD; 

TIGHINEANU Ion, MD; ŞCHILIOV Vladimir, 
MD 

(54) Marcaj de identificare şi procedeu de con-
fec ţionare a acestuia 

(57) Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor 
informaţionale şi poate fi utilizată la crearea 
sistemelor informaţionale de identificare a 
obiectelor materiale, în special la formarea 
bazelor de date a obiectelor materiale, execu-
tate din diverse materiale, de exemplu a pie-
selor de maşini, în particular a subansamblu-
rilor separate ale mijloacelor de transport  
(şasiuri, motoare etc.). 
Particularitatea marcajului de identificare pro-
pus constă în aceea că matricea cu microe-
lemente încorporate în ea este executată în 
formă de unul şi mai multe segmente de fas-
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cicul multifir din microconductoare în izolaţie 
de sticlă. Drept semnal de codificare servesc 
imaginea amplasării reciproce a microconduc-
toarelor în fascicul, diametrele lor şi grosimea 
izolaţiei de sticlă, precum şi topologia cavităţilor 
dintre izolaţia microconductoarelor separate. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Identification tag and method for manufac-
trure thereof 

(57) The invention relates to the field of information 
technology and can be used in the creation of 
information systems for identification of mate-
rial objects, namely in the formation of data-
bases of material objects made of different 
materials, such as machine parts, including 
separate units of transport vehicles (chassis, 
engines, etc.). 

  The peculiarity of the proposed identification 
tag consists in that the matrix with the incor-
porated therein microelements is designed as 
one or more segments of multistrand bundle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

of microwires in glass insulation. As encoding 
signal serve the pattern of microwires interpo-
sition in the bundle, their diameter and the 
thickness of glass insulation, as well as the 
topology of the cavities between the insulation 
of separate microwires. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Идентификационная метка и способ ее 
изготовления 

(57) Изобретение относится к области инфор-
мационных технологий и может быть ис-
пользовано при создании информацион-
ных систем по идентификации материаль-
ных объектов, а именно при формировании 
баз данных материальных объектов, вы-
полненных из различных материалов, на-
пример деталей машин, в частности от-
дельных узлов транспортных средств 
(шасси, двигатели и т.д.). 

 
П. формулы: 4 

 Фиг.: 1 
 
 
 
 



MD - BOPI 9/2012   INVENTIONS 

 22

  
FF4A Brevete de inven ţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

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

 

O 

A 
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(11) 4182 (13) B1 
(51) Int. Cl.: H01L 31/00 (2006.01)  

H01L 31/0236 (2006.01)  
H01L 31/0256 (2006.01)  
H01L 31/0352 (2006.01)  
H01L 31/06 (2006.01)  
H01L 31/0304 (2006.01)  

(21) a 2011 0035 
(22) 2011.04.15 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD; BARANOV Simion, MD; CINIC Boris, MD; 
GORCEAC Leonid, MD 

(72)  BARANOV Simion, MD; CINIC Boris, MD; 
GORCEAC Leonid, MD 

(54) Dispozitiv semiconductor cu jonc ţiune p-n 
în relief (variante) 

(57) Invenţia se referă la domeniul energeticii re-
generabile şi electrotehnicii, în special, la 
dispozitive de conversie directă a radiaţiei 
solare în energie electrică, şi poate fi utilizată 
în fabricarea celulelor fotovoltaice şi dispozi-
tivelor semiconductoare de putere. 
Dispozitivul semiconductor cu joncţiune p-n 
în relief, conform primei variante, conţine un 
substrat cristalin de semiconductor de tip p 
sau n cu banda energetică interzisă mai 
mare de 1,1 eV, de exemplu, din compus de 
tip A3B5, dopat cu o impuritate, donor sau 
acceptor, până la concentraţia purtătorilor de 
sarcină mai mare de 1018 cm-3, cu grosimea 
de 300…400 µm, pe suprafaţa substratului 
fiind formate multiple microdefecte. Joncţiunea 
p-n este formată din două straturi cristaline 
de semiconductori, primul strat fiind crescut 
epitaxial pe substrat, cu microstructură în re-
lief din semiconductor de tip similar 
substratului, dopat cu o impuritate, donor sau 
acceptor, până la concentraţia purtătorilor de 
sarcină de (2…6)⋅1017 cm-3, cu grosimea de 
3…5 µm, iar al doilea strat fiind crescut epi-
taxial pe suprafaţa primului strat, cu 
microstructură în relief din semiconductor de 
tip opus substratului, dopat cu o impuritate, 
acceptor sau donor, până la concentraţia 
purtătorilor de sarcină de 1019…1020 cm-3, cu 
grosimea de 2…3 µm. Dispozitivul mai 
conţine un contact, executat în formă de 
plasă metalică, depusă pe suprafaţa stratului 
al doilea, şi un alt contact, executat în formă 
de strat metalic continuu, depus pe suprafaţa 
substratului.  
Dispozitivul semiconductor, conform variantei 
a doua, se deosebeşte prin aceea că primul 
strat cristalin al joncţiunii p-n este crescut epi-
taxial pe suprafaţa planară a substratului, 
dopat cu o impuritate, donor sau acceptor, 
până la concentraţia purtătorilor de sarcină 

de 1014…1018 cm-3, cu grosimea de până la 
40 µm. Pe suprafaţa primului strat sunt 
formate multiple microdefecte. Al doilea strat 
este crescut epitaxial pe suprafaţa primului 
strat, cu grosimea de 2…18 µm. 

 
  Revendicări: 4 

  Figuri: 2 
* 

*     * 
(54) Semiconductor device with relief p-n junc-

tion (embodiments) 
(57) The invention relates to the field of renewable 

power engineering and electrical engineer-
ing, in particular to devices for direct conver-
sion of solar radiation into electrical energy, 
and can be used in the manufacture of pho-
tovoltaic cells and power semiconductor de-
vices. 
The semiconductor device with relief p-n 
junction, according to the first embodiment, 
comprises a crystalline substrate of p or n 
type semiconductor with the forbidden ener-
gy band greater than 1.1 eV, for example, 
from A3B5 type compound, doped with an im-
purity, donor or acceptor, to the concentra-
tion of charge carriers over 1018 cm-3, with 
the thickness of 300…400 µm, on the sur-
face of substrate being formed many 
microdefects. The p-n junction is formed by 
two crystalline semiconductor layers, at the 
same time the first layer is grown epitaxially 
on the substrate, with relief microstructure of 
semiconductor identical with the type sub-
strate, doped with an impurity donor or ac-
ceptor, to the concentration of charge carri-
ers of (2…6)·1017 cm-3, with the thickness of 
3…5 µm, and the second layer is grown 
epitaxially on the surface of the first layer, 
with relief microstructure of semiconductor 
opposite to the type substrate, doped with an 
impurity, acceptor or donor, to the concentra-
tion of charge carriers of 1019…1020 cm-3, 
with the thickness of 2…3 µm. The device 
further contains a contact, made in the form 
of a metal grid, deposited on the surface of 
the second layer, and the other contact, 
made in the form of a continuous metal layer, 
deposited on the substrate surface. 
The semiconductor device, according to the 
second embodiment, is characterized in that 
the first crystalline layer of the p-n junction is 
grown epitaxially on the plane surface of the 
substrate, doped with an impurity, donor or 
acceptor, to the concentration of charge car-
riers of 1014…1018 cm-3, with the thickness of 
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40 µm. On the surface of the first layer are 
formed many microdefects. The second layer 
is grown epitaxially on the surface of the first 
layer, with the thickness of 2…18 µm. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Полупроводниковый прибор с рельеф-
ным p-n переходом (варианты) 

(57) Изобретение относится к области возоб-
новляемой энергетики и электротехники, в 
частности, к устройствам прямого преоб-
разования солнечной радиации в элек-
трическую энергию, и может быть исполь-
зовано в производстве фотовольтаиче-
ских ячеек и силовых полупроводниковых 
приборов. 
Полупроводниковый прибор с рельефным 
p-n переходом, согласно первому варианту, 
содержит кристаллическую подложку из 
полупроводника p или n типа с запрещен-
ной энергетической зоной больше 1,1 эВ, 
например, из соединения типа А3

В
5, леги-

рованного примесью, донора или акцеп-
тора, до концентрации носителей заряда 
более 1018 см-3, толщиной 300…400 мкм, 
при этом на поверхности подложки сфор-
мировано множество микродефектов. P-n 
переход сформирован двумя кристалли-
ческими полупроводниковыми слоями, при 
этом первый слой выращен эпитаксиаль- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

но на подложке, с рельефной микрострук-
турой из полупроводника идентичного с 
подложкой типа, легированный примесью, 
донора или акцептора, до концентрации 
носителей заряда (2…6)⋅1017 

см
-3, толщи-

ной 3…5 мкм, а второй слой выращен 
эпитаксиально на поверхности первого 
слоя, с рельефной микроструктурой из 
полупроводника противоположного под-
ложке типа, легированный примесью, ак-
цептора или донора, до концентрации но-
сителей заряда 1019…1020 см-3, толщиной 
2…3 мкм. Прибор еще содержит контакт, 
выполненный в виде металлической сет-
ки, нанесенной на поверхность второго 
слоя, и другой контакт, выполненный в 
виде сплошного металлического слоя, на-
несенного на поверхность подложки.  
Полупроводниковый прибор, согласно вто-
рому варианту, отличается тем, что пер-
вый кристаллический слой p-n перехода 
выращен эпитаксиально на ровной по-
верхности подложки, легированный при-
месью, донора или акцептора, до концен-
трации носителей заряда 1014…1018 

см
-3, 

толщиной до 40 мкм. На поверхности пер-
вого слоя создано множество микроде-
фектов. Второй слой выращен эпитакси-
ально на поверхности первого слоя, тол-
щиной 2…18 мкм. 
 
П. формулы: 4 

Фиг. 2 
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FF9Y Brevete de invenţie  
de scurtă durată 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) 544 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G01R 27/02 (2006.01)  
(21) s 2011 0183 
(22) 2011.11.23 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  NASTAS Vitalie, MD 
(54) Admitanţmetru 
(57) Invenţia se referă la tehnica de măsurări 

electrice şi electronice şi poate fi utilizată la 
măsurarea cu precizie înaltă a componente-
lor admitanţei în coordonate polare. 
Admitanţmetrul conţine un generator de 
semnal (1), conectat cu un contact de ieşire 
la masă, un convertor de admitanţă (4) cu 
două contacte de ieşire, două intrări pentru 
reglarea independentă a modulului şi fazei 
admitanţei reproduse şi un contact de 
referinţă, pe care faza tensiunii coincide cu 
faza curentului prin admitanţa reprodusă, un 
convertor curent-tensiune (5), precum şi 
două cleme (2) şi (3) pentru conectarea 
obiectului măsurat, prima clemă (2) fiind 
conectată la primul contact de ieşire al 
convertorului de admitanţă (4) şi la intrarea 
convertorului curent-tensiune (5). Admitanţ-
metrul mai conţine un fazmetru (6), conectat 
cu intrarea de referinţă la contactul de 
referinţă al convertorului de admitanţă (4). 
Convertorul curent-tensiune (5) este executat 
cu intrare asimetrică faţă de masă şi este 
conectat cu ieşirea la intrarea de semnal a 
fazmetrului (6). În calitate de convertor de 
admitanţă (4) se utilizează un convertor de 
admitanţă flotantă cu valori prestabilite ale 
modulului şi fazei admitanţei reproduse, 
egale, respectiv, cu valoarea maximă a 
benzii de valori şi 180o, conectat cu cel de-al 
doilea contact de ieşire la cea de-a doua 
clemă (3) şi la cel de-al doilea contact de 
ieşire al generatorului (1). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Admittance meter 
(57) The invention relates to the electrical and 

electronic measuring technique and can be 
used for high-precision measurement of ad-
mittance components in polar coordinates. 
The admittance meter includes a signal gen-
erator (1), having one output contact con-
nected to the common wire, an admittance 
converter (4) with two output contacts, two 
inputs for independent regulation of modulus 
and phase of the reproduced admittance and 

a reference contact, wherein the voltage 
phase coincides with the current phase 
through the reproduced admittance, a cur-
rent-voltage converter (5), and two terminals 
(2) and (3) for connecting the measuring ob-
ject, the first terminal (2) being connected to 
the first output contact of the admittance 
converter (4) and to the input of the current-
voltage converter (5). The admittance meter 
further contains a phase meter (6) connected 
with the reference input to the reference  
contact of the admittance converter (4). The 
current-voltage converter (5) is made with an 
asymmetric input relative to the common wire 
and has its output connected to the signal in-
put of the phase meter (6). As admittance 
converter (4) is used a floating admittance 
converter with preset values of the modulus 
and phase of the reproduced admittance 
equal to, respectively, the range maximum 
value and 180°, having its second output 
contact connected to the second terminal (3) 
and the second output contact of the genera-
tor (1). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Измеритель адмитанса 
(57) Изобретение относится к технике элек-

трических и электронных измерений и 
может быть использовано для измерения 
с высокой точностью составляющих адми-
танса в полярных координатах. 
Измеритель адмитанса содержит генера-
тор сигнала (1), подключенный одним вы-
ходным контактом к общему проводу, кон-
вертор адмитанса (4) с двумя выходными 
контактами, двумя входами для незави-
симого регулирования модуля и фазы 
воспроизводимого адмитанса и образцо-
вым контактом, на котором фаза напря-
жения совпадает с фазой тока через вос-
производимый адмитанс, конвертор ток-
напряжение (5), а также две клеммы (2) и 
(3) для подключения измеряемого объек-
та, причем первая клемма (2) подключена 
к первому выходному контакту конвертора 
адмитанса (4) и к входу конвертора ток-
напряжение (5). Измеритель адмитанса 
еще содержит фазометр (6), подключен-
ный образцовым входом к образцовому 
контакту конвертора адмитанса (4). Кон-
вертор ток-напряжение (5) выполнен с не-
симметричным входом относительно об-
щего провода и подключен выходом к сиг-
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нальному входу фазометра (6). В качестве 
конвертора адмитанса (4) используется 
конвертор незаземленного адмитанса с 
предустановленными значениями модуля 
и фазы воспроизводимого адмитанса, 
равные, соответственно, максимальному 
значению диапазона и 180о, подключен-
ный вторым выходным контактом ко вто-
рой клемме (3) и ко второму выходному 
контакту генератора (1). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii  
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI  

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

 
 

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

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

menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod  
ST.3 OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 OMPI 

(51) Indici de clasificare 
 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(45) Nr.  
BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 475 Z A01K 59/00 (2006.01) 

A23K 1/18 (2006.01) 
C07F 3/06 (2006.01) 
C07C 53/16 (2006.01) 

s 2011 0180 2011.06.01 2/2012 

2 MD 476 Z A01K 59/00 (2006.01) 
A23K 1/16 (2006.01) 
C01G 37/00 (2006.01) 
C01D 5/00 (2006.01) 

s 2011 0190 2011.06.01 2/2012 

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 4147 C1 B65D 47/04 (2006.01) 

B65D 47/06 (2006.01) 
B65D 47/20 (2006.01) 
B65D 41/04 (2006.01) 
B65D 83/14 (2006.01) 
F04F 10/00 (2006.01) 

a 2011 0050 2011.05.20 2/2012 

2 MD 4148 C1 C01G 49/02 (2006.01) 
B01J 13/00 (2006.01) 
C08L 5/12 (2006.01) 
C08L 89/04 (2006.01) 
C02F 101/30 (2006.01) 

a 2010 0107 2010.09.27 2/2012 

3 MD 4150 C1 C07B 43/02 (2006.01) 
C07F 3/06 (2006.01) 
C07F 15/04 (2006.01) 
C07F 15/06 (2006.01) 
C07D 233/54 (2006.01) 
C07D 233/91 (2006.01) 
C07C 31/04 (2006.01) 

a 2011 0087 2011.10.11 2/2012 

4 MD 4151 C1 G06K 1/00 (2006.01) 
G06K 1/12 (2006.01) 
G06K 7/00 (2006.01) 
G06K 9/46 (2006.01) 
G06K 9/78 (2006.01) 
G06K 9/80 (2006.01) 
B41M 5/40 (2006.01) 
B41M 5/42 (2006.01) 

a 2010 0008 2010.01.19 2/2012 

5 MD 4152 C1 G06K 1/00 (2006.01) 
G06K 9/46 (2006.01) 
G06K 9/58 (2006.01) 
G06K 9/62 (2006.01) 
G06K 9/78 (2006.01) 
G06K 9/80 (2006.01) 

a 2010 0010 2010.01.19 2/2012 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3 MD 477 Z A01K 59/00 (2006.01) 

A23K 1/16 (2006.01) 
C01G 49/00 (2006.01) 
C01B 19/00 (2006.01) 

s 2011 0191 2011.06.01 2/2012 

4 MD 478 Z A21D 13/04 (2006.01) 
A21D 13/08 (2006.01) 
A23L 1/10 (2006.01) 

s 2011 0160 2011.10.20 2/2012 

5 MD 479 Z A61B 17/00 (2006.01) 
A61N 5/073 (2006.01) 

s 2011 0115 2011.06.20 2/2012 

6 MD 480 Z A61K 31/606 (2006.01) 
A61K 31/40 (2006.01) 
A61K 31/41 (2006.01) 
A61K 31/496 (2006.01) 

s 2011 0128 2011.07.07 2/2012 

7 MD 481 Z A61K 33/18 (2006.01) 
A61K 31/192 (2006.01) 
A61K 36/42 (2006.01) 

s 2011 0140 2011.08.09 2/2012 

8 MD 482 Z A61K 36/42 (2006.01) 
A61K 31/07 (2006.01) 
A61K 31/375 (2006.01) 
A61K 31/355 (2006.01) 
A61K 31/505 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 
A61P 39/06 (2006.01) 
A61P 43/00 (2006.01) 

s 2011 0120 2011.06.29 2/2012 

9 MD 483 Z B82B 3/00 (2006.01) 
C30B 25/00 (2006.01) 
C01B 25/02 (2006.01) 
C07C 49/14 (2006.01) 
C22B 58/00 (2006.01) 

s 2011 0100 2011.06.03 2/2012 

10 MD 484 Z C02F 1/28 (2006.01) 
C02F 1/72 (2006.01) 
C09B 21/00 (2006.01) 
B01J 21/18 (2006.01) 
C01B 31/08 (2006.01) 

s 2011 0066 2011.03.24 2/2012 

11 MD 487 Z F02B 75/26 (2006.01) 
F16H 1/32 (2006.01) 

s 2011 0130 2011.07.14 2/2012 

12 MD 489 Z G01R 27/02 (2006.01) 
G01R 27/14 (2006.01) 

s 2011 0106 2011.06.09 2/2012 

13 MD 490 Z G01R 27/02 (2006.01) 
G01R 27/14 (2006.01) 

s 2011 0126 2011.07.05 2/2012 
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II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патенты на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of rejected plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

MM9E 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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FF9E  Brevete pentru soi de plantă acordate / 
Granted plant variety patents / 

Предоставленные патенты на сорт растения 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit /  
Data depozit 

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic)  

Denumirea 
soiului 

Numărul  
de brevet / 
Data acordării 

No. Application number /  
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки /  
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата 
предоставления  

1 2 3 4 5 6 
1 v 2002 0015 / 

2002.06.18 
a. ÎNTREPRINDEREA  
DE STAT, INSTITUTUL  
DE CERCETĂRI PENTRU  
CULTURILE DE CÂMP  
"SELECŢIA", MD 
 
b. PETCOVICI Ivan, MD; 
PROCOFIEV Irina, MD;  
VOZIAN Valeriu, MD;  
ZAIŢEV Tamara, MD;  
TARAN Mihai, MD 

LUCERNĂ  
(Medicago varia Mart.) 
 
Lucerne  
(Medicago varia Mart.) 
 
Люцерна  
(Medicago varia Mart.) 

h-28 111 / 2012.09.30 

2 v 2010 0014 / 
2010.03.01 

a. CENTRUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC "PORUMBENI", MD 
 
b. MICU Vasile, MD;  
POJOGA Vasile, MD;  
PRITULA Grigorii, MD;  
MUSTEAŢA Simion, MD; 
FRUNZE Nina, MD;  
ROTARI Alexandru, MD; 
PARTAS Eugenia, MD;  
FRUNZE Ion, MD;  
GUŢANU Constantin, MD; 
ŞTIRBU Valentin, MD; 
VANICOVICI Nicolai, MD; 
GARBUR Ivan, MD; 
CARAIVANOV Gheorghii, MD; 
IURCU Afanasii, MD; 
GORCEACOV Vadim, MD; 
CIOBANU Valentin, MD 

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

PORUMBENI 
458 

112 / 2012.09.30 

3 v 2008 0027 / 
2008.03.17 

a. ÎNTREPRINDEREA  
DE STAT, INSTITUTUL  
DE CERCETĂRI PENTRU  
CULTURILE DE CÂMP  
"SELECŢIA", MD 
 
b. POSTOLATI Alexei, MD; 
GAINA Lidia, MD;  
TITU Serghei, MD; 
REŞETNICOVA Olga, MD; 
SERCHIZIUC Tatiana, MD; 
MAZUR Leonid, MD;  
STAVĂR Lidia, MD;  
LAVRIC Liubov, MD 

GRÂU DE TOAMNĂ 
(Triticum aestivum L.) 
 
Winter Wheat (Triticum 
aestivum L.) 
 
Озимая пшеница 
(Triticum aestivum L.) 

Bt-19/07 113 / 2012.09.30 

4 v 2011 0015 / 
2011.04.04 

a. C.I.V. - CONSORZIO  
ITALIANO VIVAISTI - SOCIETA 
CONSTORTILE A R.L., IT 
b. LEIS Michelangelo, IT; 
CASTAGNOLI Gianfranco, IT; 
MARTINELLI Alessio, IT; 
TAGLIANI Francesco, IT 

MĂR 
(Malus domestica Borkh.) 
 
Apple  
(Malus domestica Borkh.) 
 
Яблоня  
(Malus domestica Borkh.) 

CIVG198 114 / 2012.09.30 

   



1
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

Protection of Trademarks. 

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

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

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

http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ and on the DVD carrier in the AGEPI library. 

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of registration validity  

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

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

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

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

  Date of availability for public of the non-examined application 

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

  Date of availability for public of the examined application 

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

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

  Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the Figura-
tive Elements of Marks (Vienna Classification) 

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication of the fact that the mark is the state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

  Priority data of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of the docu-
ment, application filing date, the code of the country) 
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Cereri de înregistrare / 

Applications for registration 
 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

ÎÎ

I
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(210) 030976 
(220) 2012.04.19 
(310) 85/466,455 
(320) 2011.11.07 
(330) US 
(730) Google Inc., US  

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(10) 
09   - software de calculatoare pentru publicarea şi 

partajarea informaţiei audiovizuale digitale şi 
informaţiei prin reţeaua globală de calcula-
toare şi reţele de comunicare; utilitare pentru 
dezvoltarea software de calculatoare; softwa-
re de calculatoare pentru utilizare ca interfaţă 
de programare a aplicaţiilor (API), software 
de calculatoare pentru crearea indicilor de 
informaţii, indicatorilor site-urilor web şi indi-
catorilor altor surse de informaţii; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii, şi anume transmi-
terea electronică a datelor şi mesageriei digi-
tale prin reţeaua globală de calculatoare şi 
reţele de comunicaţii; furnizarea de forumuri 
on-line, camere chat şi colegii de redacţie 
electronice pentru transmitere de mesaje 
între utilizatori din domenii de interes gene-
ral; servicii de radiodifuziune multimedia digi-
tale în Internet, şi anume postarea, afişarea 
şi transmiterea electronică de date, audio şi 
video; furnizare de acces la bazele de date 
computerizate în domenii de interes general; 

 

41   - reviste on-line, şi anume blog-uri cu conţinut 
definit de utilizator în domenii de comentariu 
social, comentariu cultural şi noutăţi politice; 
 
 

servicii electronice de editare, şi anume 
publicarea informaţiei audiovizuale digitale în 
formă de reviste electronice prin reţeaua 
globală de calculatoare şi reţele de comuni-
caţii în domenii de comentariu social, comen-
tariu cultural şi noutăţi politice; servicii de 
divertisment, şi anume furnizarea pentru 
utilizare temporară a jocurilor nedescărcabile 
interactive pentru multipli jucători şi pentru un 
singur jucător jucate prin reţeaua globală de 
calculatoare şi reţele de comunicaţie; 

 

42   - furnizarea pentru uz temporar on-line a soft-
ware nedescărcabile pentru editarea şi par-
tajarea informaţiei audiovizuale digitale şi 
informaţiei prin reţeaua globală de calcula-
toare şi reţele de comunicaţii; furnizarea pen-
tru uz temporar on-line a utilitarelor nedes-
cărcabile pentru dezvoltarea software; fur-
nizarea pentru uz temporar on-line a soft-
ware nedescărcabile pentru utilizare ca inter-
faţă de programare a aplicaţiilor (API); furni-
zare pentru uz temporar on-line a software 
nedescărcabile pentru crearea indicilor de 
informaţii, indicatorilor site-urilor web şi indi-
catorilor altor surse de informaţii; servicii de 
suport tehnic, şi anume depistarea şi soluţio-
narea on-line a problemelor de software de 
calculator pentru utilizatorii de programe de 
calculator nedescărcabile; furnizarea de plat-
forme de găzduire web pentru terţi pentru 
organizarea şi desfăşurarea şedinţelor, eve-
nimentelor sociale şi textelor interactive, 
discuţiilor audio şi video; furnizarea mediului 
de reţea on-line, care dispune de tehnologie 
care permite utilizatorilor să folosească co-
lectiv datele; 

 

45   - servicii de reţele sociale on-line. 
 

(531) CFE(5) 24.17.05; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12. 

 

 

 
(210) 031004 

(220) 2012.04.24 

(310) 85/976,215 
(320) 2011.11.07 
(330) US 
(730) Google Inc., US  

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(10) 
35   - promovarea, publicitatea şi comercializarea 

mărcilor, produselor, serviciilor şi site-urilor 
web on-line ale organizaţiilor individuale, de 
afaceri şi non-profit; cercetarea pieţei şi ser-
vicii informaţionale. 

 

(531) CFE(5) 24.17.05; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 031017 
(220) 2012.04.26 
(730) PUBLIC MEDIA GRUP S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
Str. Aleco Russo nr. 12,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 04.05.05; 16.01.04; 16.01.25; 27.03.02; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 031019 
(220) 2012.04.27 
(730) BOLŞACOV Andrei, MD  

Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fab-
ricarea băuturilor. 

 

 
 
(210) 031037 
(220) 2012.05.04 
(730) Obshchestvo s ogranichennoy otvetst-

vennostyu "MISTER DEZ", RU  
pr-kt. Elizarova, d. 41, Sankt-Peterburg,  
RU-192148, Federaţia Rusă 

(540)  
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(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb, galben. 
(511) NCL(10) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.09; 01.01.12; 01.15.09; 02.01.05; 
02.01.15; 09.07.01; 26.01.05; 26.01.14; 26.01.19; 
29.01.14. 

 
 
 
(210) 031045 
(220) 2012.05.11 
(730) EFIMOV Alexandr, MD  

Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 1, ap. 77,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
SERICOV Dmitrii, MD  
Str. A. Dimo nr. 44, MD-2003, Durleşti,  
Chişinău, Republica Moldova 
CROITORI Roman, MD  
Str. Alecu Russo nr. 18, ap. 163,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-
riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-
rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-
duse chimice destinate conservării alimente-
lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031046 
(220) 2012.05.08 
(730) BANCA COMERCIAL Ă ROMÂNĂ  

CHIŞINĂU S.A., MD 
Str. A. Puşkin nr. 60, bloc 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

 
 
(210) 031060 
(220) 2012.05.15 
(730) BUSINESS-IMPULS S.R.L., firm ă, MD 

Str. Tighina nr. 42,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: turcoaz. 
(511) NCL(10) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-
riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-
rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-
duse chimice destinate conservării alimente-
lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei; 

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-
tori, tipografi şi artişti; 

 

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

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-
duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-
tarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzi-
nă pentru motoare) şi substanţe pentru 
iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

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

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelec-
trice; produse de lăcătuşărie şi feronerie 
metalică; tuburi metalice; seifuri; produse 
metalice necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; distribuitoare auto-
mate; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare mag-
netice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

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

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 
aeriană sau navală; 

 

13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 
focuri de artificii; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, biju-
terii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de 
imprimerie; articole pentru legătorie; foto-
grafii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) 
pentru papetărie sau menaj; materiale pentru 
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 
instruire sau învăţământ (cu excepţia apara-
telor); materiale plastice pentru ambalaj 
(necuprinse în alte clase); caractere tipogra-
fice, clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile ne-
metalice; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, 
saci (necuprinse în alte clase); materiale de 
umplutură (cu excepţia cauciucului sau mate-
rialelor plastice); materiale textile fibroase 
brute; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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

 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; 
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27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile; 

 

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

 

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

 

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

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, 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 
fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi pres-
tate de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, farmacii, magazine de optică, 
gherete, chioşcuri şi tarabe; organizarea 
expoziţiilor cu vânzări; vânzări angro şi cu 
amănuntul a preparatelor farmaceutice, 
optice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii 
personale şi sociale oferite de către terţi 
destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.11. 
 

 
 
(210) 031061 
(220) 2012.05.15 
(730) BUSINESS-IMPULS S.R.L., firm ă, MD 

Str. Tighina nr. 42,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde-deschis, gri. 
(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnali-
zare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
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rea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare mag-
netice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, farmacii, magazine de optică, 
gherete, chioşcuri şi tarabe; organizarea 
expoziţiilor cu vânzări; vânzări angro şi cu 
amănuntul a preparatelor farmaceutice, optice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.02.05; 26.11.12; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 031062 
(220) 2012.05.15 
(730) BUSINESS-IMPULS S.R.L., firm ă, MD 

Str. Tighina nr. 42,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 
 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate 
de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, 
magazine, farmacii, magazine de optică, 
gherete, chioşcuri şi tarabe; organizarea ex-
poziţiilor cu vânzări; vânzări angro şi cu amă-
nuntul a preparatelor farmaceutice, optice; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 031079 
(220) 2012.05.11 
(730) PIELART SERVICE S.R.L., MD  

Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-
tori, tipografi şi artişti; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de 
imprimerie; articole pentru legătorie; fotogra-
fii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) 
pentru papetărie sau menaj; materiale pentru 
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 
instruire sau învăţământ (cu excepţia apa-
ratelor); materiale plastice pentru ambalaj 
(necuprinse în alte clase); caractere tipo-
grafice, clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

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

 

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

 

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

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, 
saci (necuprinse în alte clase); materiale de 
umplutură (cu excepţia cauciucului sau mate-
rialelor plastice); materiale textile fibroase 
brute; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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

 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, 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 
fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
(210) 031113 
(220) 2012.05.17 
(730) BALAN Valentin, MD  

Str. I. Nistor nr. 26, bloc 1,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

tive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.01; 26.03.23; 27.01.01; 27.05.01; 
27.05.09. 

 

 
 
(210) 031158 
(220) 2012.05.31 
(730) COJOCARU Ruslan, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: oranj, albastru, negru. 
(511) NCL(10) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.07.01; 24.13.25; 27.03.02; 
27.03.11; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.13. 

 

(210) 031162 
(220) 2012.06.04 
(730) GOLICOVA Natalia, MD  

Str. Petru Rareş nr. 39, bloc 1, ap. 79,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 031163 
(220) 2012.06.04 
(730) GOLICOVA Natalia, MD  

Str. Petru Rareş nr. 39, bloc 1, ap. 79,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 031171 
(220) 2012.05.29 
(730) PROMARC-R S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. Liviu Delianu nr. 9, ap. 9,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.14; 05.05.20; 27.05.01; 27.05.07. 
 

 
 
(210) 031177 
(220) 2012.05.31 
(730) COJOCARU Ruslan, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi pres-
tate de supermarketuri, hipermarketuri, 

buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi 
tarabe; 

 

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

 

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

 

 
 
(210) 031180 
(220) 2012.05.31 
(730) BESCHIERU Radu, MD  

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

(540)  
 
 

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

tive şi culturale. 
 

 
 
(210) 031181 
(220) 2012.05.31 
(730) BESCHIERU Radu, MD  

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

(540)  
 
 

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

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare şi cererea de ofertă se face 
prin intermediul Internetului pentru a facilita 
vânzarea de produse şi servicii printr-o reţea 



MD - BOPI 9/2012 TRADEMARKS 

 48

de calculatoare şi furnizarea de feedback 
evaluativ şi evaluări de produse şi servicii ale 
vânzătorilor, valoarea şi preţurile produselor 
şi a serviciilor vânzătorilor, performanţa cum-
părătorilor şi a vânzătorilor, livrarea, precum 
şi experienţa globală de negociere în legă-
tură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031185 
(220) 2012.06.01 
(730) Oncolytics Biotech Inc., CA  

Suite 210, 1167 Kensington Crescent, N.W., 
Calgary, Alberta T2N 1X7, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz în trata-

mentul cancerului. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031186 
(220) 2012.06.01 
(730) Oncolytics Biotech Inc., CA  

Suite 210, 1167 Kensington Crescent, N.W., 
Calgary, Alberta T2N 1X7, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz în trata-

mentul cancerului. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031187 
(220) 2012.06.01 
(730) Oncolytics Biotech Inc., CA  

Suite 210, 1167 Kensington Crescent, N.W., 
Calgary, Alberta T2N 1X7, Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz în trata-

mentul cancerului. 
 

 

 
 
(210) 031189 
(220) 2012.06.01 
(730) BASVINEX S.A., MD  

Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 031190 
(220) 2012.06.01 
(730) BASVINEX S.A., MD  

Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.03.19; 11.03.02; 26.01.04; 
26.01.15; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 031191 
(220) 2012.06.01 
(730) ROMANEŞTI S.A., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10) 
33   - vinuri de soi Cabernet. 
 

(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.14; 27.05.07; 27.05.11; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 031192 
(220) 2012.06.01 
(730) ROMANEŞTI S.A., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

 

(511) NCL(10) 
33   - vinuri de soi Sauvignon. 
 

(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.14; 27.05.07; 27.05.11; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 031193 
(220) 2012.06.01 
(730) ROMANEŞTI S.A., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10) 
33   - vinuri de soi Chardonnay. 
 

(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.14; 27.05.07; 27.05.11; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 031194 
(220) 2012.06.01 
(730) ROMANEŞTI S.A., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Merlot", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 
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(511) NCL(10) 
33   - vinuri de soi Merlot. 
 

(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.14; 27.05.07; 27.05.11; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 031195 
(220) 2012.06.01 
(730) ROMANEŞTI S.A., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: . 

(511) NCL(10) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.14; 27.05.07; 27.05.11; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 031196 
(220) 2012.06.01 
(730) ROMANEŞTI S.A., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.14; 27.05.07; 27.05.11; 
27.05.22. 

 

(210) 031197 
(220) 2012.06.01 
(730) ROMANEŞTI S.A., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 031202 
(220) 2012.06.04 
(730) BASVINEX S.A., MD  

Str. Studenţilor nr. 1, bloc 7,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 

 
(210) 031205 
(220) 2012.05.30 
(730) OOO "ACCENT", RU  

Ul. Bolshaya Gruzinskaya d. 60, str. 1,  
123056, Moskva, Federaţia Rusă 

(540)  
 

 

 
 
 

(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice; produse igienice pen-

tru medicină; substanţe şi alimente dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; mij-
loace medicale pentru îngrijirea cavităţii bu-
cale, inclusiv paste de dinţi medicale şi me-
dico-profilactice, inclusiv pentru copii; ceaiuri 
de plante pentru scopuri medicale, ceai me-
dical pentru pierderea în greutate; suplimen-
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te minerale alimentare; suplimente alimenta-
re pentru scopuri medicale; suplimente bio-
logic active alimentare. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 031206 
(220) 2012.05.30 
(730) OOO "ACCENT", RU  

Ul. Bolshaya Gruzinskaya d. 60, str. 1, 
123056, Moskva, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice; produse igienice pen-

tru medicină; substanţe şi alimente dietetice 
de uz medical,  alimente pentru sugari; mij-
loace medicale pentru îngrijirea cavităţii bu-
cale, inclusiv paste de dinţi medicale şi me-
dico-profilactice, inclusiv pentru copii; ceaiuri 
de plante pentru scopuri medicale, ceai me-
dical pentru pierderea în greutate; suplimen-
te minerale alimentare; suplimente alimenta-
re pentru scopuri medicale; suplimente bio-
logic active alimentare. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 031207 
(220) 2012.05.30 
(730) OOO "OKTAVA HOLDING", RU  

Proezd Shokalskogo d. 50, 127224, Moscova, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice; produse igienice pen-

tru medicină; substanţe şi alimente dietetice 
de uz medical,  alimente pentru sugari; mij-
loace medicale pentru îngrijirea cavităţii bu-
cale, inclusiv paste de dinţi medicale şi me-
dico-profilactice, inclusiv pentru copii; ceaiuri 
de plante pentru scopuri medicale, ceai me-
dical pentru pierderea în greutate; suplimen-

te minerale alimentare; suplimente alimenta-
re pentru scopuri medicale; suplimente bio-
logic active alimentare. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031208 
(220) 2012.05.30 
(730) OOO "OKTAVA HOLDING", RU  

Proezd Shokalskogo d. 50, 127224, Moskva, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice; produse igienice pen-

tru medicină; substanţe şi alimente dietetice 
de uz medical,  alimente pentru sugari; mij-
loace medicale pentru îngrijirea cavităţii bu-
cale, inclusiv paste de dinţi medicale şi me-
dico-profilactice, inclusiv pentru copii; ceaiuri 
de plante pentru scopuri medicale, ceai me-
dical pentru pierderea în greutate; suplimen-
te minerale alimentare; suplimente alimenta-
re pentru scopuri medicale; suplimente bio-
logic active alimentare. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031209 
(220) 2012.05.30 
(730) OOO "OKTAVA HOLDING", RU  

Proezd Shokalskogo d. 50, 127224, Moskva, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 

 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; pulberi şi paste de dinţi; 

 

05   - produse farmaceutice; produse igienice pen-
tru medicină; substanţe şi alimente dietetice 
de uz medical,  alimente pentru sugari; mij-
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loace medicale pentru îngrijirea cavităţii bu-
cale, inclusiv paste de dinţi medicale şi me-
dico-profilactice, inclusiv pentru copii; ceaiuri 
de plante pentru scopuri medicale, ceai me-
dical pentru pierderea în greutate; suplimen-
te minerale alimentare; suplimente alimenta-
re pentru scopuri medicale; suplimente bio-
logic active alimentare. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 031213 
(220) 2012.05.31 
(730) CEPOI Victor, MD  

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

galben, cafeniu, albastru, sur. 
(511) NCL(10) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.09.12; 05.09.17; 05.09.24; 11.01.02; 
11.01.13; 11.03.05; 11.03.18; 27.05.02; 28.05.00; 
29.01.15. 

 

 

(210) 031214 
(220) 2012.05.31 
(730) BOLŞACOV Andrei, MD  

Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.09; 01.01.10; 25.07.25; 
26.02.05; 26.03.06; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.11. 

 

 

 
(210) 031217 
(220) 2012.06.05 
(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French 

Corporation), FR  
17, boulevard Haussmann, 75009 PARIS, 
Franţa 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(10) 
29   - lapte, lapte praf, lapte gelificat, aromatizat şi 

bătut; produse lactate, şi anume deserturi 
lactate, iaurturi, iaurturi de băut, brânză de 
vaci presată, băuturi simple sau aromatizate 
constând îndeosebi din lapte sau produse 
lactate, băuturi lactate preparate îndeosebi 
din lapte, băuturi lactate cu conţinut de fruc-
te; produse lactate simple sau aromatizate 
fermentate; 

 

30   - cacao, ciocolată; băuturi pe bază de cacao, 
băuturi pe bază de ciocolată; zahăr, orez 
pufos, preparate cerealiere, preparate cerea-
liere pentru micul dejun; biscuiţi (dulci sau 
săraţi), napolitane, pişcoturi, prăjituri, toate 
produsele fiind obişnuite, şi/sau unse, şi/sau 
cu umplutură, şi/sau aromatizate, produse de 
patiserie, gheaţă alimentară, gheaţă alimen-
tară pe bază de iaurt, îngheţată, şerbeturi, 
îngheţată din fructe, iaurturi congelate, ghea-
ţă aromatizată. 

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 25.07.07; 27.05.01; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 031218 
(220) 2012.06.06 
(730) DUGARI Tatiana, MD  

Str. 31 August 1989 nr. 42, ap. 4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde. 
(511) NCL(10) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.23; 26.01.16; 26.01.24; 26.04.18; 
26.11.21; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 031219 
(220) 2012.06.06 
(730) Lyashenko Ihor, UA  

Verbovetskogo str., 61 ap. 85, Cercasî, 
18006, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 031220 
(220) 2012.06.06 
(730) Kraft Foods Danmark Intellectual Property 

ApS, DK  
Roskildevej 161 2620 Albertslund,  
Danemarca 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu. 
(511) NCL(10) 
30   - produse de cofetărie nemedicinale; produse 

de cofetărie din zahăr, inclusiv gumă de 
mestecat. 

 

(531) CFE(5) 02.09.02; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.07; 
27.05.11; 29.01.12. 
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(210) 031221 
(220) 2012.06.06 
(730) PARASCA Dumitru, MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 13,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 

(511) NCL(10) 
33   - băuturi alcoolice; lichior; whisky; votcă; divin; 

ţuică; palincă; şnaps; vinuri; balsamuri, brandy; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comercia-
le; organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; comercializarea băuturilor al-
coolice; operaţii de export-import; servicii de 
comercializare pentru terţi prestate de maga-
zine specializate, supermarketuri, hipermar-
keturi. 

 

 

 
 
(210) 031225 
(220) 2012.06.07 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10) 
19   - materiale de construcţii non-structurale, şi 

anume plăci de planşeu din răşini sintetice. 
 

 

 
 
(210) 031236 
(220) 2012.06.11 
(730) GOMZYAKOV Maksim, RU  

Tractovii per., 12, Or. Cita, 672000,  
Federaţia Rusă 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10) 
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) 01.05.02; 01.05.07; 02.01.23; 02.03.23; 
02.07.23; 26.01.06; 27.05.07; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 031247 
(220) 2012.06.11 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
34   - ţigări, tutun, produse din tutun, brichete, chi-

brituri, articole pentru fumători. 
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(210) 031260 
(220) 2012.06.14 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 031261 
(220) 2012.06.13 
(730) OPEN ENGLISH, LLC, a company orga-

nized under the Laws of Delaware, United 
States of America, PA  
Calles 50 y Aquilino de la Guardia Plaza 
Banco General, Piso 14, Panama, Panama 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, negru. 
(511) NCL(10) 
41   - servicii de educaţie şi instruire în domeniul 

limbilor, în special conducerea programelor 
informale on-line pentru studierea limbilor şi 
livrarea materialelor; servicii de educaţie, şi 
anume oferirea cursurilor de instruire de nivel 
superior şi distribuirea materialelor în legătu-
ră cu aceste cursuri, furnizarea mijloacelor 
pentru instruire de educaţie şi instruire în 
domeniul limbilor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12. 

 

 

(210) 031265 
(220) 2012.06.14 
(730) Patrón Spirits International AG, a corpora-

tion duly organized and  existing under 
the laws of Switzerland, CH  
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia 

(540)  
 

 

 
 
 

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

 

 

 
(210) 031267 
(220) 2012.06.14 
(730) VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, GB  

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice; preparate şi substanţe 

farmaceutice pentru tratarea bolilor infecţioa-
se; preparate şi substanţe farmaceutice 
pentru tratarea bolilor şi tulburărilor virale. 

 

 

 
(210) 031268 
(220) 2012.06.14 
(730) VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, GB  

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice; preparate şi substanţe 

farmaceutice pentru tratarea bolilor infecţioa-
se; preparate şi substanţe farmaceutice pen-
tru tratarea bolilor şi tulburărilor virale. 
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(210) 031270 
(220) 2012.06.15 
(730) Patrón Spirits International AG, a corpora-

tion duly organized and  existing under 
the laws of Switzerland, CH  
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia 

(540)  
 
 

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

spirtoase distilate; rom; tequila; votcă; vinuri; 
băuturi spirtoase; lichioruri. 

 

 
 
(210) 031271 
(220) 2012.06.15 
(730) Patrón Spirits International AG, a corpora-

tion duly organized and  existing under 
the laws of Switzerland, CH  
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia 

(540)  
 
 

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

spirtoase distilate; rom; tequila; votcă; vinuri; 
băuturi spirtoase; lichioruri. 

 

 
 
(210) 031272 
(220) 2012.06.15 
(730) Patrón Spirits International AG, a corpora-

tion duly organized and  existing under 
the laws of Switzerland, CH  
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia 

(540)  
 
 

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

spirtoase distilate; rom; tequila; votcă; vinuri; 
băuturi spirtoase; lichioruri. 

 

(210) 031273 
(220) 2012.06.15 
(730) Patrón Spirits International AG, a corpora-

tion duly organized and  existing under 
the laws of Switzerland, CH  
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia 

(540)  
 
 

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

spirtoase distilate; rom; tequila; votcă; vinuri; 
băuturi spirtoase; lichioruri. 

 

 
 
(210) 031274 
(220) 2012.06.15 
(730) Patrón Spirits International AG, a corpora-

tion duly organized and  existing under 
the laws of Switzerland, CH  
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 

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

spirtoase distilate; rom; tequila; votcă; vinuri; 
băuturi spirtoase; lichioruri. 

 

 

 
 
(210) 031275 
(220) 2012.06.15 
(730) Patrón Spirits International AG, a corpora-

tion duly organized and  existing under 
the laws of Switzerland, CH  
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia 

(540)  
 
 

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

spirtoase distilate; rom; tequila; votcă; vinuri; 
băuturi spirtoase; lichioruri. 
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(210) 031276 
(220) 2012.06.15 
(730) Patrón Spirits International AG, a corpora-

tion duly organized and  existing under 
the laws of Switzerland, CH  
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia 

(540)  
 
 

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

spirtoase distilate; rom; tequila; votcă; vinuri; 
băuturi spirtoase; lichioruri. 

 

 
 
(210) 031277 
(220) 2012.06.18 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

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

(540)  
 
 

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

 
 
(210) 031297 
(220) 2012.06.18 
(730) IVANOGLO Veaceslav, MD  

Bd. Dacia nr. 38, bloc 6, ap. 81,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi pres-
tate de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.08; 
27.05.01; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 031299 
(220) 2012.06.18 
(730) Guess?, Inc., US  

1444 South Alameda Street, Los Angeles, 
California 90021, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare mag-
netice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
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înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calculatoa-
re; software de calculatoare; extinctoare; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijute-
rii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

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

 

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

 

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

 

35   - servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine. 

 

(531) CFE(5) 27.05.14; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 031303 
(220) 2012.06.19 
(730) The Coca-Cola Company, companie în-

corporat ă şi existent ă conform legilor 
statului Delaware, US  
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
 
 

(511) NCL(10) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de 
imprimerie; articole pentru legătorie; fotogra-
fii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) 
pentru papetărie sau menaj; materiale pentru 
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 
instruire sau învăţământ (cu excepţia apara-
telor); materiale plastice pentru ambalaj 
(necuprinse în alte clase); caractere tipo-
grafice, clişee; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 25.01.06; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 031317 
(220) 2012.06.18 
(730) PERUNOV Veaceslav, MD  

Str. Strîi nr. 1, ap. 96,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, sur. 
(511) NCL(10) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 



MĂRCI  MD -  BOPI 9/2012 

 59

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 20.05.25; 20.07.01; 27.03.15; 27.05.22; 
28.05.00; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 031322 
(220) 2012.06.22 
(310) 20120622 
(320) 2012.05.07 
(330) AM 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 031327 
(220) 2012.06.25 
(730) Camelia S.A., cas ă de comer ţ, MD 

Bd. Moscova nr. 11, bloc 1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, galben,negru. 
(511) NCL(10) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.11; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 031332 
(220) 2012.06.19 
(730) POPOVSCHI Oleg, MD  

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

(540)  
 
 

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

reproducerea sunetului sau imaginilor; instru-
mente pentru comunicaţii, echipament nece-
sar pentru accesarea reţelelor globale de 
calculatoare şi de telecomunicaţii, platforme 
digitale şi software telefonice, cartele magne-
tice, inclusiv cartele magnetice internaţionale 
SIM preplătite pentru echipamente de comu-
nicaţii mobile, postpaid (contract), cartele 
SIM; telefoane mobile, informaţii descărcabil-
e, în special tonuri de apel, logouri, jocuri, 
imagini de fundal; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

 

 
 
(210) 031339 
(220) 2012.06.26 
(730) Aktieselskabet af 21. november 2001, DK  

Fredskovvej 5, DK-7330 Brande, Danemarca 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
09   - ochelari; rame pentru ochelari; sticle şi lentile 

nuanţate; sticle şi lentile cu protecţie contra 
orbirii; ochelari de soare; huse pentru ochelari; 
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14   - bijuterii din metale şi pietre preţioase şi imi-
taţii ale acestora; butoni de manşetă; ace de 
cravată; pietre preţioase; gablonzuri; cea-
sornicărie şi instrumente pentru măsurarea 
timpului; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; cutii din 
piele; articole din piele pentru împachetare; 
portbagaje; valize; genţi de voiaj; seturi de 
călătorie; genţi de îmbrăcăminte pentru 
călătorie; truse de farduri; rucsacuri; saci, 
genţi; genţi de mână, poşete; genţi de plajă; 
pungi pentru cumpărături, genţi de umăr; 
ghiozdane; geamantane; saci de pânză pen-
tru călătorie; bagaje; serviete diplomat; huse 
din piele; serviete; centuri din piele sau 
imitaţii din piele; pungi şi huse; portofele de 
buzunar; portmonee; etuiuri pentru chei; 
suporturi din piele pentru carduri; umbrele şi 
umbrele de soare; bastoane; scaune-baston; 

 

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

 

26   - benzi pentru păr; borduri şi garnituri pentru 
îmbrăcăminte; ornamente pentru păr; ele-
mente de fixare pentru îmbrăcăminte; fer-
moare; păr fals; etichete cu monogramă 
pentru marcarea lenjeriei şi îmbrăcămintei; 

 

35   - comasarea, în beneficiul terţilor, a unei varie-
tăţi de produse (cu excepţia transportului 
acestora), care permite clienţilor vizualizarea 
şi achiziţionarea convenabilă a acestor pro-
duse prin intermediul comerţului cu amănun-
tul în magazine, puncte de vânzare angro 
sau mijloace mass-media electronice. 

 

 

 
 
(210) 031343 
(220) 2012.06.15 
(730) SARANTIS ROMÂNIA S.A., societate  

comercial ă, RO 
Şos. Oltenitei nr. 249, Popesti-Leordeni,  
Ilfov, Bucureşti, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde, galben. 

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

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

 

05   - produse şi preparate farmaceutice, veterina-
re şi igienice, plasturi şi materiale pentru 
pansamente, dezinfectante. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 05.07.23; 19.03.01; 
19.03.25; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 031346 
(220) 2012.06.29 
(730) GUDUMAC Nadejda, MD  

Str. Păcii nr. 9, ap. 2,  
MD-4300, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roz. 
(511) NCL(10) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12. 

 

 

 
(210) 031428 
(220) 2012.07.02 
(730) PROFMET GRUP S.R.L., MD 

Drumul Crucii nr. 94, ap. 15,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "SISTEME DE FIXARE ONLINE". 

(511) NCL(10) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-
riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-
rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-
duse chimice destinate conservării alimente-
lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei; 

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-
tori, tipografi şi artişti; 

 

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

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi compacta-
rea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină 
pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; 
lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

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

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice ne-
cuprinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; distribuitoare automate; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric; aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de us-
care, de ventilare, de distribuire a apei şi in-
stalaţii sanitare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, ae-
riană sau navală; 

 

13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 
focuri de artificii; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, biju-
terii, pietre preţioase; ceasornicărie şi in-
strumente pentru măsurarea timpului; 

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de 
imprimerie; articole pentru legătorie; fotogra-
fii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pen-
tru papetărie sau menaj; materiale pentru 
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de 
instruire sau învăţământ (cu excepţia apara-
telor); materiale plastice pentru ambalaj (ne-
cuprinse în alte clase); caractere tipografice, 
clişee; 
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17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, 
saci (necuprinse în alte clase); materiale de 
umplutură (cu excepţia cauciucului sau mate-
rialelor plastice); materiale textile fibroase 
brute; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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

 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 
şi flori naturale; alimente pentru animale; 
malţ; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.02; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 031456 
(220) 2012.07.09 
(730) CUHAL Elena, MD  

Str. Ciocîrliei nr. 34,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

 
 



MĂRCI  MD -  BOPI 9/2012 

 63

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.23; 02.03.23; 26.04.07; 26.04.14; 
26.04.16; 26.04.24; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 031462 
(220) 2012.07.05 
(730) KOMATSU LTD., JP  

of. 3-6, 2-chome Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
07   - maşini, dispozitive şi instalaţii pentru lucrări 

de terasament, inclusiv buldozere pentru 
lucrări în zonă mlăştinoasă, buldozere-amfibii 
pentru lucrări în zonă mlăştinoasă, buldozere 
pe roţi, screpere autopropulsate, screpere 
tractate, utilaje de excavat, sfărâmătoare de 
bulgări, maşini de defrişat, buldozere de de-
frişat; maşini de excavat şi maşini, dispoziti-
ve şi utilaje pentru deplasarea solului, inclu-
siv încărcătoare cu benă, încărcătoare pe 
roţi, încărcătoare pe şenile, compactoare şi 
bene de încărcătoare; excavatoare, inclusiv 
excavatoare cu paletă inversă, buldozere-
excavatoare, buldozere-excavatoare pentru 
lucrări în zonă mlăştinoasă, buldozere-ex-
cavatoare cu paletă inversă, excavatoare cu 

o cupă, excavatoare cu cupe articulate, ex-
cavatoare de săpat şanţuri, excavatoare de 
săpat tuneluri şi maşini de tunelare; maşini, 
dispozitive şi instalaţii pentru lucrări de 
construcţii, inclusiv ciocane cu cădere liberă, 
cilindri compresori cu pneuri, cilindri compre-
sori rutieri, distribuitoare de asfalt, cilindri 
compresori rutieri vibranţi, plăci vibrante, 
instalator de conducte, autogredere; maşini 
şi utilaje pentru prelucrarea metalelor, inclu-
siv prese mecanice, prese hidraulice, prese 
de extrudare, prese de forjat, prese de stan-
ţat, prese de îndoit tablă, maşini de îndoit, 
utilaje de decupare a metalului, maşini de 
îndreptat-întins, maşini de tăiere a benzilor 
de metal, maşini de debavurare pentru lin-
gouri, maşini-unelte pentru găurire adâncă, 
maşini-unelte de frezat fusurile de bielă ale 
arborilor cotiţi, maşini-unelte de frezat arbori 
cotiţi, maşini-unelte de debavurare în blocul 
de cilindri, strunguri, maşini de formare, ma-
şini de turnare, maşini-unelte, scule de tăiat 
(piese de maşini); maşini-unelte de gravare 
cu laser; încărcătoare; stivuitoare; abzetere; 
utilaje pentru lucrul cu materiale pulveru-
lente, şi anume stivuitoare, captatoare, ma-
şini de haldat; transportoare cu bandă; gene-
ratoare electrice, generatoare de curent con-
tinuu; ferăstraie cu lanţ; maşini de tăiat tufi-
şuri; compresoare de aer, automacarale; mo-
toare şi transmisii pentru produsele menţio-
nate; părţi şi piese ale produselor menţio-
nate, dispozitive şi accesorii pentru produse-
le menţionate; 

 

09   - instalaţii de încărcare pentru baterii de acu-
mulatoare, căşti de protecţie, plăci de siliciu; 
semiconductoare; circuite integrate; circuite 
integrate optice; benzi şi carduri magnetice; 
dischete; software folosite pentru a gestiona 
baze de date stocate pe cartele inteligente 
sau pe disc; programe de calculator transmi-
se în regim on-line de la un calculator la altul; 
software pentru managementul şi/sau întreţi-
nerea maşinilor şi instalaţiilor pentru lucrări 
miniere, lucrări de terasament, de deplasare 
a solului, de construcţii, de prelucrare a me-
talelor, precum şi a vehiculelor terestre; dis-
pozitive video senzoriale pentru controlul şi 
verificarea maşinilor electrice şi electronice şi 
a părţilor componente ale acestora cu 
utilizarea tratării cu semiton; maşini, maşini-
unelte şi dispozitive de marcare cu laser; 
echipamente şi dispozitive de comunicare la 
distanţă şi de comunicare prin canale opto-
electronice; dispozitive optice de citire a ca-
racterelor cu utilizarea laserului cu semicon-
ductoare; radare pentru detectarea şi/sau 
identificarea obiectelor aflate sub pământ; 
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dispozitive de comandă şi controlere de mar-
care cu laser; părţi şi detalii pentru produsele 
menţionate; dispozitive şi accesorii pentru 
produsele menţionate; 

 

12   - vehicule, inclusiv autoîncărcătoare cu furcă 
(maşini cu avans automat), încărcătoare 
electrice; stivuitoare electrice, încărcătoare 
cu furcă electrice cu furci extensibile, tractoa-
re, tractoare-remorchere, autotractoare, că-
rucioare-remorchere, autobasculante, auto-
betoniere, vehicule utilizate pentru deszăpe-
zire; motoare şi transmisii pentru produsele 
menţionate; părţi şi piese. 

 

(531) CFE(5) 24.17.02; 26.04.01; 27.05.07. 
 

 
 
(210) 031463 
(220) 2012.07.05 
(730) Abdi Ibrahim Ilaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Re şitpa şa Mahallesi Eski 
Büyükdere, TR  
Caddesi No: 4, 34467 Maslak- Sariyer- Istanbul, 
Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice. 
 

 
 
(210) 031467 
(220) 2012.07.06 
(730) LEGION-GRUP S.R.L., MD  

Bd. Decebal nr. 99, ap. 908,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 05.05.16; 05.05.20. 
 

 
 
(210) 031468 
(220) 2012.07.06 
(730) BURCOM GRUP S.R.L., MD  

Str. Ion Creangă nr. 49, bloc 3, ap. 3A,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ. 

 

 
 
(210) 031477 
(220) 2012.07.11 
(730) BEM INNA S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Matei Basarab nr. 9, bloc 2, ap. 1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea 
mărfurilor; organizarea călătoriilor; 

 

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

 

 

 
(210) 031480 
(220) 2012.07.12 
(730) SALI IMPEX S.R.L., întreprindere cu  

capital str ăin, MD  
Str. Grădinilor nr. 21, ap. 87,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(10) 
29   - produse din carne; 
 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor. 
 

(531) CFE(5) 27.05.09; 29.01.01. 

 

 
 
(210) 031481 
(220) 2012.07.12 
(730) CURARARU Dumitru, MD  

Bd. Dacia  nr. 12, ap. 45,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
 

 

 

 
(210) 031490 
(220) 2012.07.12 
(730) FUNNY PIG S.R.L., întreprindere cu  

capital str ăin, MD  
Str. Bulgară nr. 31 A,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ. 

 

 

 
 
(210) 031501 
(220) 2012.07.17 
(730) SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere cu 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "КРЮШОН” 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 



MD - BOPI 9/2012 TRADEMARKS 

 66

(210) 031504 
(220) 2012.07.18 
(730) FURCULIŢĂ Igor, MD  

Str. Socoleni nr. 21, bloc 3, ap. 24,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 20.05.15; 26.05.04. 
 

 
 
(210) 031515 
(220) 2012.07.25 
(730) BERCUT-GRUP S.R.L., MD  

Str. Botanica Veche nr. 10, ap. 72,  
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

roşu-brun. 
(511) NCL(10) 
45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 

protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per- 
 
 

sonale şi sociale oferite de către terţi desti-
nate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 03.07.01; 03.07.16; 24.01.09; 24.01.15; 
27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 031516 
(220) 2012.07.24 
(730) BASARABIA NORD S.A., MD  

Bd. Victoriei nr. 90 A,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

 
 
(210) 031519 
(220) 2012.07.20 
(730) BARIS GROUP S.R.L., întreprindere cu 

capital str ăin, MD  
Str. 31 August 1989 nr. 113,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cazare temporară. 
 

 
 
(210) 031522 
(220) 2012.07.20 
(730) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc., US  
1441 Gardiner Lane, Louisville, KY 40213, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(10) 
30   - lipie crescută rulată cu umplutură constând 

în general din unul sau mai multe din urmă-
toarele ingrediente: pui, carne (fiartă sau 
uscată), peşte, legume, caşcaval şi/sau sos 
pentru consum în local sau la pachet. 

 

 
 
(210) 031523 
(220) 2012.07.20 
(730) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc., US  
1441 Gardiner Lane, Louisville, KY 40213, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

 
 
(210) 031524 
(220) 2012.07.20 
(730) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc., US  
1441 Gardiner Lane, Louisville, KY 40213, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 

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

 

 
 
(210) 031526 
(220) 2012.07.23 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

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

(540)  
 
 

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

te farmaceutice şi medicale de uz uman şi 
veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031527 
(220) 2012.07.23 
(730) SYNYTSYA Yuriy, UA  

Str. Puhova, 144, ap. 38, CHERNIGIV, 
14032, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 

 

 
 
(210) 031528 
(220) 2012.07.24 
(730) BALAN Valentin, MD  

Str. I. Nistor nr. 26, bloc 1,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi pres-
tate de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.13; 27.05.01; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 031529 
(220) 2012.07.25 
(730) NOVICONSVIT S.R.L., MD 

Str. Alecu Russo nr. 57, bloc 3, ap. 1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 
 

 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 07.01.24; 07.03.11; 27.05.02; 
27.05.08; 27.05.11. 

 

 

 
 

 
(210) 031531 
(220) 2012.07.24 
(730) DULCE Igor, MD  

Str-la Lvov 4 nr. 77,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031532 
(220) 2012.07.24 
(730) GM Pharmaceuticals LTD, GE  

65, Phonichala, 0165 Tbilisi, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - medicamente care intensifică metabolismul 

celular şi energizante; preparate cu conţinut 
de vitamine. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031539 
(220) 2012.07.27 
(730) SMIRNOV Alexandru, MD  

Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

 
 
(210) 031540 
(220) 2012.07.27 
(730) GOREA Iurie, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 18, ap. 115,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnali-
zare, de control (verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; suporturi de înregistrare mag-
netice, discuri acustice; compact-discuri, 
DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.24; 13.01.17; 26.07.03; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 031545 
(220) 2012.07.31 
(730) CHEMSCAIA Maia, MD  

Str. Gh. Asachi nr. 52, ap. 16,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.01; 02.03.25; 05.05.06; 05.05.21; 
27.05.01; 27.05.08. 

 

 
 
(210) 031546 
(220) 2012.07.31 
(730) DOINA-PRIM S.R.L., MD  

Str. Dumitru Caraciobanu nr. 7,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 



MD - BOPI 9/2012 TRADEMARKS 

 70

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 26.01.18. 
 

 
 
(210) 031547 
(220) 2012.07.31 
(730) ORLACT S.A., MD  

Str. Boris Glavan nr. 3,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 
şi flori naturale; alimente pentru animale; 
malţ. 

 

 
 
(210) 031551 
(220) 2012.07.30 
(730) RULTEHCOM S.R.L., MD  

Str. Bucureşti nr. 19 A,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.03.15; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 031552 
(220) 2012.07.30 
(730) RULTEHCOM S.R.L., MD  

Str. Bucureşti nr. 19 A,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
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ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri. 

 

(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.09; 27.05.11; 
27.05.24; 29.01.13. 

 

 

 
(210) 031556 
(220) 2012.07.31 
(730) DORIN Vladislav, MD  

Str. Nicolae Iorga nr. 7, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice se-
miprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-
ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
(210) 031557 
(220) 2012.07.25 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.11.09; 27.05.10; 27.05.12. 
 

 
 
(210) 031559 
(220) 2012.07.31 
(730) DORIN Vladislav, MD  

Str. Nicolae Iorga nr. 7, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice se-
miprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; con-
ducte rigide nemetalice pentru construcţie; 
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
(210) 031564 
(220) 2012.07.31 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
34   - ţigări, tutun, produse din tutun, brichete, chi-

brituri, articole pentru fumători. 
(210) 031566 
(220) 2012.08.01 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 
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(540)  
 

 

 
 

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

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

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

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 19.03.03; 24.01.15; 24.01.18; 
24.01.19; 24.09.01; 25.01.19; 27.05.22; 27.05.24; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 031567 
(220) 2012.08.01 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 

 

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

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

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

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 19.03.03; 24.01.15; 24.01.18; 
24.01.19; 24.09.01; 25.01.19; 27.05.22; 27.05.24; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 031568 
(220) 2012.08.01 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 
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(540)  
 
 

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

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

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

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 19.03.03; 24.01.15; 24.01.18; 
24.01.19; 24.09.01; 25.01.19; 27.05.22; 27.05.24; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 031569 
(220) 2012.08.01 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

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

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 19.03.03; 24.01.15; 24.01.18; 
24.01.19; 24.09.01; 25.01.19; 27.05.22; 27.05.24; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 031570 
(220) 2012.08.01 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 
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(540)  
 
 

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

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

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

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 19.03.03; 24.01.15; 24.01.18; 
24.01.19; 24.09.01; 25.01.19; 27.05.22; 27.05.24; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 031571 
(220) 2012.08.01 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 

 
 
(591) Culori revendicate: albastru, alb, negru, roşu. 
(511) NCL(10) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

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

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 19.03.03; 24.01.15; 24.01.18; 
24.01.19; 24.09.01; 25.01.19; 27.05.22; 27.05.24; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 031572 
(220) 2012.08.01 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
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(591) Culori revendicate: albastru, bleu, alb, negru, roz. 
(511) NCL(10) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

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

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 19.03.03; 24.01.15; 24.01.18; 
24.01.19; 24.09.01; 25.01.19; 27.05.22; 27.05.24; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 031573 
(220) 2012.08.02 
(730) ALMEDI GRUP S.R.L., MD  

Str. Nicolai Dimo nr. 13, bloc 1, ap. 21,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031576 
(220) 2012.08.03 
(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(10) 
12   - vehicule terestre cu motor, şi anume auto-

mobile, vehicule sportive utilitare, camioane 
şi furgonete. 

 

 

 
 
(210) 031577 
(220) 2012.08.03 
(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(10) 
12   - vehicule terestre cu motor, şi anume auto-

mobile, vehicule sportive utilitare, camioane 
şi furgonete. 

 

 

 
 
(210) 031578 
(220) 2012.08.03 
(730) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US  

Neenah, Wisconsin 54956, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 

 

 
 

 
(511) NCL(10) 
05   - absorbante pentru femei, protej-slipuri şi tam-

poane. 
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(210) 031582 
(220) 2012.08.08 
(730) SOLEI-TURISM S.R.L., MD  

Bd. C. Negruzzi nr. 5, of. 89,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, oranj, albastru, alb. 
(511) NCL(10) 
38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.07; 26.13.25; 27.05.09; 27.05.11; 
27.05.17; 27.05.24; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 031583 
(220) 2012.08.08 
(730) BELAR-GRUP S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 54, bloc 1,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-

tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

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

 

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

 

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

 

 
 
(210) 031594 
(220) 2012.08.07 
(730) CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX S.R.L., 

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Armenească nr. 51,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului. 
 

 
 
(210) 031595 
(220) 2012.08.07 
(730) CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX S.R.L., 

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Armenească nr. 51,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului. 
 

 
 
(210) 031596 
(220) 2012.08.08 
(730) CHATEAU TRAIAN S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 79,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

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

 

 
 
(210) 031598 
(220) 2012.08.07 
(730) Google Inc., a Delaware corporation, US  

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
09   - software de calculatoare, hardware de calcu-

latoare, telefoane mobile, aparate periferice 
mobile, calculatoare, calculatoare tabletă, 
netbook-uri, laptopuri, cipuri cu circuite inte-
grate, microcipuri, tocuri pentru aparate de 
fotografiat, tocuri pentru camere video, ter-
mostate, televizoare, aparate de radio, tele-
foane; telecomenzi pentru aparate de radio, 
televizoare şi sisteme stereo; console de 
jocuri video, playere DVD, înregistratoare de 
casete video, înregistratoare digitale video, 
playere MP3, amplificatoare audio, servere, 
imprimante, scanere, fotocopiatoare, moni-
toare de calculator, aparate de fax, routere 
de reţea, tastaturi, mausuri de calculator, 
discuri dure (fixe) externe  de calculator, ca-
mere video, aparate fotografice, calculatoare, 
dispozitive de navigaţie GPS, componente 

audio, căşti radiofonice, difuzoare audio, 
receptoare audio şi receptoare video, asis-
tenţi personali digitali (PDA), adaptoare tele-
vizate de abonat, sisteme audio-video cu 
ecran TV mare (home cinema), proiectoare 
video, proiectoare de film, avertizoare de 
alarmă, semnalizatoare de incendiu, detec-
toare de incendiu şi de fum, detectoare ra-
dar, echipamente audio şi video pentru vehi-
cule, aparate pentru încărcarea bateriilor, 
adaptoare (electricitate), roboţi, căşti, comu-
tatoare electrice; 

 

35   - publicitate; servicii de vânzare cu amănuntul 
on-line; 

 

38   - telecomunicaţii; transmiterea datelor prin re-
ţeaua globală de calculatoare; transfer în flux 
de material audio, vizual şi audiovizual prin 
reţeaua globală de calculatoare; 

 

42   - furnizare de servicii de aplicare (ASP), şi 
anume găzduirea aplicaţiilor software pentru 
terţi; servicii de calculatoare, şi anume crea-
rea unei comunităţi on-line pentru utilizatorii 
înregistraţi cu posibilitatea de a participa la 
discuţii, feedback cu colegii lor, formarea 
comunităţilor virtuale şi angajarea în reţelele 
sociale în domeniul dezvoltării de software; 
furnizare pentru utilizare temporară a soft-
ware nedescărcabile. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031601 
(220) 2012.08.09 
(730) TRANSREIL-SERVICE S.R.L., MD  

Str. Dragoş-Vodă nr. 36,  
MD-3251, Varniţa, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
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rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magne-
tice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de stocare a datelor; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, cal-
culatoare; software de calculatoare; extinc-
toare; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 13.01.06; 13.01.17; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 031602 
(220) 2012.08.09 
(730) POTORAC Renata, MD  

Str. Pavel Boţu nr. 13, bloc 1,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 

comercializarea produselor, servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de maga-
zine de firmă; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.13.01; 03.13.24; 05.03.13; 05.05.20; 
27.05.21; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 031604 
(220) 2012.08.13 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

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

(540)  
 
 

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

rate farmaceutice şi medicale de uz uman şi 
veterinar. 

 

 

 
 
(210) 031605 
(220) 2012.08.13 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo "Techno-

NICOL", RU  
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscow,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 031606 
(220) 2012.08.13 
(730) AETOS-BORDEI S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Rabbi Ţirilson nr. 4,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, verde, negru. 
(511) NCL(10) 
34   - chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 20.05.15; 26.04.17; 26.04.18; 27.05.10; 
27.05.24; 27.07.01; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 031607 
(220) 2012.08.13 
(730) DIXI MEDIA S.R.L., agen ţie de publicitate, MD  

Str. Nicolai Dimo nr. 7, bloc 3, ap. 15,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
(210) 031608 
(220) 2012.08.13 
(730) DIXI MEDIA S.R.L., agen ţie de publicitate, MD  

Str. Nicolai Dimo nr. 7, bloc 3, ap. 15,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10) 
38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 031609 
(220) 2012.08.16 
(730) AGROVIN BULBOACA S.A., MD  

Str. Dacia,  
MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
33   - vinuri. 
 

(531) CFE(5) 20.05.15; 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01. 

 

 

 
(210) 031611 
(220) 2012.08.16 
(730) AVAS MEDIA GRUP S.R.L., MD  

Str. Maria Drăgan nr. 8, bloc 1, ap. 60,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "AGENŢIE DE PUBLICITATE", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 03.02.13; 26.02.01; 26.04.12; 26.04.15; 
26.11.12; 27.05.24. 

 

 

 
(210) 031612 
(220) 2012.08.15 
(730) C.B. Fleet Company, Incorporated, (a Virginia 

corporation), US  
4615 Murray Place, Lynchburg, Virginia 
24502, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - preparate farmaceutice; soluţii şi/sau pulberi 

pentru reconstituire utilizate pentru curăţarea 
intestinului înainte de intervenţii chirurgicale, 
colonoscopie şi proceduri endoscopice, pre-
cum şi soluţii şi/sau pulberi pentru reconsti-
tuire pentru tratamentul constipaţiei şi al 
tulburărilor gastrointestinale. 

 

 

 
 
(210) 031613 
(220) 2012.08.15 
(730) C.B. Fleet Company, Incorporated, (a Virginia 

corporation), US  
4615 Murray Place, Lynchburg, Virginia 
24502, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - preparate farmaceutice, inclusiv clisme şi 

preparate farmaceutice lichide folosite ca 
soluţii pentru curăţarea intestinului. 

 

 

 
 
 

(210) 031614 
(220) 2012.08.17 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD  

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, 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 
fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

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

 

 
 
(210) 031615 
(220) 2012.08.17 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD  

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fab-
ricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031616 
(220) 2012.08.17 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD  

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fab-
ricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 031617 
(220) 2012.08.17 
(730) LAVINA GRUP S.R.L., MD  

Str. 27 August nr. 96,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.19; 27.05.22. 
 

 
 

(210) 031619 
(220) 2012.08.14 
(730) UCB Pharma GmbH, DE  

Alfred-Nobel-Str. 10, D-40789 Monheim, 
Germania 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 031622 
(220) 2012.08.17 
(730) MAXIMUM AUTO S.R.L., MD  

Str. Sarmizegetusa nr. 9,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru (CMYK 10050020). 
(511) NCL(10) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; îngrăşă-
minte pentru pământ; compoziţii extinctoare; 
preparate pentru călirea şi sudura metalelor; 
produse chimice destinate conservării ali-
mentelor, materiale tanante; adezivi (mate-
riale de lipit) destinaţi industriei; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-
duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-
tarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzi-
nă pentru motoare) şi substanţe pentru ilu-
minat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 
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07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; distribuitoare auto-
mate; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice se-
miprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 031624 
(220) 2012.08.17 
(730) AVIATEHNOLOGIE S.A., MD  

Bd. Dacia nr. 49, bloc 6,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; distribuitoare auto-
mate; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, ae-
riană sau navală; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 18.05.01; 18.05.03; 26.01.03; 26.01.18; 
26.01.24; 27.05.01; 27.05.24. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 

(111) 22592 
(151) 2012.04.05 
(181) 2020.10.25 
(210) 027980 
(220) 2010.10.25 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 
şi flori naturale; alimente pentru animale; 
malţ; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor în supermarke-
turi, hipermarketuri, buticuri, magazine, ghe-
rete, chioşcuri şi tarabe; servicii de comercia-
lizare pentru terţi prestate de supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, 
chioşcuri şi tarabe; 

 

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) 22877 
(151) 2012.06.25 
(181) 2019.10.20 
(210) 026014 
(220) 2009.10.20 
(730) MERAJI Nicolai, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 

31   - seminţe. 
 

 
 
(111) 22878 
(151) 2012.06.25 
(181) 2021.02.17 
(210) 028644 
(220) 2011.02.17 
(730) CIBIZOV Denis, MD  

Str. Botanica Veche nr. 15,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă; 

 

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

 

31   - plante şi flori naturale; 
 

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) 22882 
(151) 2012.06.28 
(181) 2020.05.26 
(210) 027289 
(220) 2010.05.26 
(730) MA-FRA S.P.A., IT  

Via Aquileia 44/46, BARANZATE DI BOLLATE 
(MILANO), Italia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "cosmetics for your car", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei; răşini 

artificiale în stare brută, materiale plastice în 
stare brută; compoziţii extinctoare; materiale 
tanante; adezivi  destinaţi industriei; 

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; 

 

03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-
tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-
duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-
tarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzi-
nă pentru motoare); 

 

05   - dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, 
umbrele de soare, bastoane; 

 

21   - piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensule-
lor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; 

 

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

 

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

 

28   - articole de gimnastică şi de sport necuprinse 
în alte clase; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
regruparea, în avantajul terţilor, a unei varie-

tăţi de produse (cu excepţia transportării lor) 
permiţând consumatorilor să examineze şi să 
cumpere comod produsele date; servicii de 
vânzare cu amănuntul şi angro on-line şi off-
line a unei varietăţi de produse; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 01.01.25; 25.03.03; 
27.05.08. 

 

 
 
(111) 22883 
(151) 2012.06.30 
(181) 2020.11.11 
(210) 028103 
(220) 2010.11.11 
(730) The Coca-Cola Company, US  

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijute-
rii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

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

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase, cu excep-
ţia portmoneelor, blănurilor, curelelor din 
piele, intestinelor pentru fabricarea cârnaţu-
lui; geamantane şi valize; bice şi articole de 
şelărie; 

 

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

 

28   - decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de 
Crăciun; 

 

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

 

 
 
(111) 22884 
(151) 2012.06.30 
(181) 2020.11.11 
(210) 028105 
(220) 2010.11.11 
(730) The Coca-Cola Company, US  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - 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 distrugerea ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijute-
rii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

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

 

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

 

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

 

28   - jocuri, jucării; decoraţiuni (ornamente) pentru 
pomul de Crăciun; 

 

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

 

 
 
(111) 22885 
(151) 2012.06.23 
(181) 2020.12.09 
(210) 028258 
(220) 2010.12.09 
(730) Johnny Rockets Licensing Corporation, 

US 
25550 Commercentre Drive, Suite 200, Lake 
Forest, California 92630, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte şi articole de acoperit capul; 
 

29   - cartofi fri, inele de ceapă, chipsuri, salate şi 
chili pentru consum în localuri şi în afara lor; 

 

35   - servicii de franciză; gestiunea afacerilor de 
franciză; servicii de consultanţă şi asistenţă 
în afaceri ce ţin de fondarea şi operarea 
francizei; furnizarea informaţiilor, inclusiv prin 
mijloace electronice şi prin reţeaua globală 
de calculatoare cu privire la toate serviciile 
menţionate mai sus. 
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(111) 22886 
(151) 2012.06.23 
(181) 2020.12.09 
(210) 028259 
(220) 2010.12.09 
(730) Johnny Rockets Licensing Corporation, 

US 
25550 Commercentre Drive, Suite 200, Lake 
Forest, California 92630, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte şi articole de acoperit  capul; 
 

29   - cartofi fri, inele de ceapă, chipsuri, salate şi 
chili pentru consum în localuri şi în afara lor; 

 

35   - servicii de franciză; gestiunea afacerilor de 
franciză; servicii de consultanţă şi asistenţă 
în afaceri ce ţin de fondarea şi operarea 
francizei; furnizarea informaţiilor, inclusiv prin 
mijloace electronice şi prin reţeaua globală 
de calculatoare, cu privire la toate serviciile 
menţionate mai sus; 

 

43   - servicii prestate de restaurante; servicii de 
alimentaţie la pachet; servicii de catering; 
furnizarea mâncărurilor şi a băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.01. 
 

 
 
(111) 22887 
(151) 2012.06.23 
(181) 2021.02.21 
(210) 028663 
(220) 2011.02.21 
(730) GUŢU Serghei, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-

cătărie. 
 

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

 

(531) CFE(5) 19.07.22. 
 

 
 
(111) 22888 
(151) 2012.06.23 
(181) 2021.05.05 
(210) 029181 
(220) 2011.05.05 
(730) Отдыхай S.R.L., publica ţie periodic ă,  
  revist ă, MD 

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 76, of. 4, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "ЖУРНАЛ", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, verde, negru, sur. 
(511) NCL(9) 
16  - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, produse de imprimerie; articole pentru 
legătorie; fotografii; papetărie; materiale plas-
tice pentru ambalaj; caractere tipografice, 
clişee; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.17; 17.05.21; 27.03.15; 27.05.10; 
28.05.00; 29.01.14. 

 

 

 
(111) 22894 
(151) 2012.07.12 
(181) 2019.05.28 
(210) 025332 
(220) 2009.05.28 
(730) ALMAIAN S.R.L., MD  

Str. Uzinelor nr. 7, of. 10,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu, portocaliu-galben. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; materiale plasti-
ce pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); 

 

30   - zahăr, orez; făină şi preparate făcute din ce-
reale, produse de patiserie; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.05.20; 05.13.07; 05.13.11; 
25.01.06; 25.01.25; 25.03.01; 25.03.11; 27.05.01. 

 

 

 
 
 

(111) 22898 
(151) 2012.07.15 
(181) 2021.10.24 
(210) 030033 
(220) 2011.10.24 
(730) PRODIAFARM S.R.L.,  societate comercial ă, 

MD 
Calea Orheiului nr. 103/3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-
riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-
rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-
duse chimice destinate conservării alimente-
lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei; 

 

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

 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-
coolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 26.01.04; 26.01.14; 27.05.10. 
 

 
 
(111) 22899 
(151) 2012.07.15 
(181) 2021.10.24 
(210) 030032 
(220) 2011.10.24 
(730) PRODIAFARM S.R.L.,  
  societate comercial ă, MD 

Calea Orheiului nr. 103/3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-
riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-
rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-
duse chimice destinate conservării alimente-
lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei; 

 

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

 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-
coolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 26.01.04; 26.01.14; 27.05.10; 
28.05.00. 

 

 
 
(111) 22904 
(151) 2012.06.26 
(181) 2021.01.14 
(210) 028438 
(220) 2011.01.14 
(730) KUŞNIRENCO Rodica, MD  

Bd. Decebal nr. 80, ap. 40,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Travel", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

lor; organizarea călătoriilor. 
 
 

(531) CFE(5) 25.01.13; 27.05.04; 27.05.11. 
 

 
 
(111) 22919 
(151) 2012.07.03 
(181) 2020.09.03 
(210) 027744 
(220) 2010.09.03 
(730) IMPERIAL TEAS (PVT) LTD, LK  

121/A, BYYAGAMA ROAD, PELIYGODA,  
Sri Lanka 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GLOBAL BRANDS", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

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

 
 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.02; 26.01.13; 27.05.01. 
 

 
 
(111) 22920 
(151) 2012.07.04 
(181) 2020.10.22 
(210) 028016 
(220) 2010.10.22 
(730) OOO "LASKA", UA  

ul. Tereşkovoi, d. 217, g. Kirovograd, 25006, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "СНЕК", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: gri, roşu, auriu, galben, 
negru, alb. 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 
şi flori naturale; alimente pentru animale; 
malţ. 

(531) CFE(5) 25.01.19; 27.05.02; 27.05.03; 28.05.00; 
29.01.15. 

 

 
 
(111) 22921 
(151) 2012.07.04 
(181) 2021.01.25 
(210) 028478 
(220) 2011.01.25 
(730) ZEMŞMAN Alexandru, MD  

Str. A. Şciusev nr. 109,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cu ex-
cepţia vinurilor şi vinurilor spumante. 

 
 

 
 
(111) 22922 
(151) 2012.07.04 
(181) 2021.02.10 
(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)  
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(511) NCL(9) 
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. 

 

 
 
(111) 22923 
(151) 2012.07.04 
(181) 2021.03.28 
(210) 028922 
(220) 2011.03.28 
(730) ELIO DESIGN S.R.L., MD  

Str. Bucuriei nr. 1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: " G ", "MOBILĂ & INTERIOR", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice. 

 

(531) CFE(5) 24.17.25; 26.04.01; 27.05.17; 27.05.24. 
 

 
 
(111) 22932 
(151) 2012.07.04 
(181) 2021.03.23 
(210) 028917 
(220) 2011.03.23 
(730) Société des Produits Nestlé S.A., CH  

1800 Vevey, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de încălzire şi de gătit; aparate de 

încălzire a laptelui şi pentru înspumarea lap-
telui; aparate pentru fabricarea băuturilor, 
inclusiv a cafelei, ceaiului, ciocolatei şi/sau 
băuturilor pe bază de cacao, capucino; ma-
şini de cafea, aparate şi percolatoare electri-
ce de cafea; piese şi accesorii pentru toate 
produsele menţionate; maşini electrice pen-
tru prepararea băuturilor şi elemente reîncăr-
cabile, cartuşe şi piese de schimb pentru 
asemenea maşini; filtre de cafea electrice. 

 

 
 
(111) 22933 
(151) 2012.07.06 
(181) 2021.02.24 
(210) 028689 
(220) 2011.02.24 
(730) OAO "Compania UNIMILK", RU  

127015, Moscova, ul. Viatskaia nr. 27,  
korp. 13-14, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru 

mulaje dentare; fungicide, erbicide; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 22934 
(151) 2012.07.06 
(181) 2021.03.03 
(210) 028752 
(220) 2011.03.03 
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(730) Cilag GMBH International, CH  
Landis & Gyr-Strasse 1, CH-6300 Zug,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”MARSEILLAIS”. 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; produse-
le sus-menţionate fiind de origine franceză. 

 
 
 
(111) 22935 
(151) 2012.07.06 
(181) 2021.03.03 
(210) 028751 
(220) 2011.03.03 
(730) Cilag GMBH International, CH  

Landis & Gyr-Strasse 1, CH-6300 Zug,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MARSEILLAIS", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; produse-
le sus-menţionate fiind de origine franceză. 

 

(531) CFE(5) 02.05.02; 02.05.17; 26.04.03; 26.04.14; 
26.07.25; 27.05.10. 

 
 
 

(111) 22951 
(151) 2012.07.15 
(181) 2021.04.14 
(210) 029103 
(220) 2011.04.14 
(730) ENERGBANK S.A., banc ă comercial ă, MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 78,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

galben-închis.  
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.13; 27.01.06; 27.03.15; 
27.05.22; 29.01.14. 

 

 
 
(111) 22956 
(151) 2012.07.17 
(181) 2021.07.19 
(210) 029543 
(220) 2011.07.19 
(730) TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L., MD  

Calea Orheiului nr. 103, bloc 3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 
 

 
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 05.03.01; 27.03.01; 28.05.00. 
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(111) 22972 
(151) 2012.07.20 
(181) 2020.12.15 
(210) 028281 
(220) 2010.12.15 
(730) The Coca-Cola Company, US  

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

(540)  
 
 

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

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; alimente pentru 
sugari; plasturi şi materiale pentru pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinţilor şi 
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produ-
se pentru distrugerea animalelor dăunătoare; 
fungicide, erbicide; 

 

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

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijute-
rii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
(111) 22973 
(151) 2012.07.18 
(181) 2021.05.31 
(210) 029321 
(220) 2011.05.31 
(730) COSNICEANU Viorel, MD  

Str. Dimitrie Cantemir nr. 39, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldoval 

(540)  
 

 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Fashion", "Market", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(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) 27.05.01; 29.01.12. 
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(111) 22974 
(151) 2012.07.19 
(181) 2021.06.13 
(210) 029384 
(220) 2011.06.13 
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL  

Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia "SANO" şi executării grafice de-
osebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
03   - produse de curăţare, împrospătare, dezinfec-

tare, dezodorizare şi odorizare pentru toale-
tă; detergenţi odorizanţi şi igienizanţi în for-
mă solidă şi săpunuri pentru bazinul toaletei 
care curăţă, igienizează, colorează apa în 
albastru şi conferă un miros plăcut în vasul 
de closet. 

 

(531) CFE(5) 19.03.01; 24.15.02; 26.04.18. 

 

 

 
(111) 22985 
(151) 2012.07.24 
(181) 2021.08.24 
(210) 029708 
(220) 2011.08.24 
(730) IONEL S.A., fabric ă de confec ţii, MD  

Str. Bulgară nr. 47,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, negru. 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; cu 
excepţia serviciilor de intermediere în dome-
niul informaticii referitoare la afaceri şi a pre-
lucrării automatizate de date. 

 

(531) CFE(5) 25.01.25; 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 22986 
(151) 2012.07.23 
(181) 2021.07.21 
(210) 029540 
(220) 2011.07.21 
(730) MECTEHCOMPLET S.R.L., MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 20, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectri-
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie meta-
lică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 
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09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

35   - lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
(111) 22988 
(151) 2012.06.30 
(181) 2021.02.10 
(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   - ape minerale gazoase sau negazoase; apă 

de masă; apă tonică; limonadă; sucuri din 
fructe sau legume, băuturi pe bază de fructe 
sau legume; şerbeturi (lichide); siropuri şi 
alte preparate pentru pregătirea băuturilor, 
extracte nealcoolice din fructe sau legume; 
băuturi ce conţin fermenţi lactaţi, băuturi to-
nice, aperitive fără alcool; băuturi nealcoolice 
răcoritoare, cvas de pâine, cvas de citrice, 
cvas cu adaos de plante, cvas de fructe us-
cate, cvas de casă, cvas ţărănesc, cvas cu 
adaos de musturi. 

 

 

(111) 22996 
(151) 2012.07.27 
(181) 2021.06.09 
(210) 029359 
(220) 2011.06.09 
(730) PRO VIVAST S.R.L., MD  

Str. Mihai Viteazul nr. 10A, MD-2093,  
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-deschis, albastru-

închis, galben, auriu, roşu, alb, verde-deschis, 
cafeniu, verde. 

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

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

 

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

 

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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(531) CFE(5) 03.07.17; 05.05.04; 05.05.13; 05.05.23; 
05.07.02; 25.05.05; 26.03.23; 26.04.09; 26.04.18; 
29.01.15. 

 

 
 
(111) 22997 
(151) 2012.07.27 
(181) 2021.02.23 
(210) 028675 
(220) 2011.02.23 
(730) SUDZUCKER MOLDOVA S.A., întreprindere 

mixt ă, MD 
Str. 27 August nr. 1,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

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

 

 

 
 
(111) 23000 
(151) 2012.07.27 
(181) 2021.04.19 
(210) 029123 
(220) 2011.04.19 
(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)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "ecologic", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
12   - părţi şi componente pentru automobile încor-

porate în vehicule de locomoţie terestră cu 
motor destinate reducerii emisiilor de CO2 şi 
măririi economiilor de combustibil, inclusiv 
motoare, transmisii, suspensii, arbori carda-
nici, frâne, anvelope, roţi, prelungitoare de 
balansiere, module de control a combustibi-
lului, spoilere, aeropanele, detalii de caroserii 
de automobil pentru îmbunătăţirea aerodi-
namicii în timpul mişcării, rame pentru grila 
radiatorului, obloane de aer amplasate după 
grila radiatorului, şubere de aer, spoilere 
pentru îmbunătăţirea aderenţei roţilor cu aco-
perire de drum, deflectoare de aer, limitatoa-
re de curent de aer, spoilere din faţă ampla-
sate sub bara de protecţie. 

 

(531) CFE(5) 26.11.13; 27.05.11. 
 

 
 
(111) 23004 
(151) 2012.05.29 
(181) 2021.04.04 
(210) 028928 
(220) 2011.04.04 
(730) MORAR CONST S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "EUROCLASS", "PLUS", 
"30 kg", "Amestec uscat pe bază de ipsos", 
"PROFESIONAL", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, galben. 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice. 
 

(531) CFE(5) 01.01.12; 02.09.14; 07.15.22; 26.03.01; 
26.03.18; 26.11.05; 26.11.08; 27.05.01; 27.07.01. 

 

 
 
(111) 23007 
(151) 2012.07.31 
(181) 2021.07.14 
(210) 029515 
(220) 2011.07.14 
(730) STANCHEVICI Victoria, MD  

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 100, ap. 87,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, verde, violet, 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.08; 03.02.01; 03.02.25; 28.17.00; 
29.01.15. 

 

 
 
(111) 23015 
(151) 2012.08.01 
(181) 2021.07.28 
(210) 029590 
(220) 2011.07.28 

(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 
  "TechnoNICOL", RU  

Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscow,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 

 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CARBON", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, gri-închis. 
(511) NCL(9) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

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

 

19   - conducte rigide nemetalice pentru construc-
ţie; construcţii nemetalice transportabile; 
monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 01.13.01; 01.13.15; 26.15.01; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 23017 
(151) 2012.07.29 
(181) 2021.06.09 
(210) 029331 
(220) 2011.06.09 
(730) AUTO MALL S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "AUTOMOTIVE", "GROUP", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
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(511) NCL(9) 
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) 18.01.23; 27.05.10; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 23018 
(151) 2012.08.05 
(181) 2021.01.24 
(210) 028473 
(220) 2011.01.24 
(730) FARM MEAT PROCESSING S.R.L.,  
  întreprindere mixt ă, MD 

Str. Independenţei nr. 30, bloc 4,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "FARM", "MEAT", "GROUP", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

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

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

 

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

 

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. 

 

(531) CFE(5) 03.04.02; 03.04.18; 03.07.03; 05.07.02; 
06.07.08; 18.01.08; 25.01.06; 27.05.24; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 23019 
(151) 2012.08.05 
(181) 2021.01.26 
(210) 028475 
(220) 2011.01.26 
(730) San Impex Interna ţional S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 4/1, ap. 186,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; compoturi, ouă, uleiuri şi 
grăsimi comestibile; cu excepţia seminţelor 
de floarea-soarelui şi bostan prelucrate, in-
clusiv prăjite şi uscate; 

 

31   - animale vii; fructe proaspete; plante şi flori 
naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

 
 
(111) 23020 
(151) 2012.08.05 
(181) 2021.02.02 
(210) 028543 
(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)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SUSHI", "MD", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 23021 
(151) 2012.08.05 
(181) 2021.03.16 
(210) 028808 
(220) 2011.03.16 
(730) CERESCU Valeriu, MD  

Bd. Traian nr. 23/2, ap. 15,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
ŢURCANU Corneliu, MD  
Str. Toma Ciorbă nr. 32/1, ap. 24,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - vinuri. 
 

 

 
 
(111) 23025 
(151) 2012.08.05 
(181) 2021.03.24 
(210) 028930 
(220) 2011.03.24 
 
 
 
 

(730) EREZANU Corina, MD  
Şos. Hînceşti nr. 32, ap. 35,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: bej de toate nuanţele, 

maro de toate nuanţele. 
(511) NCL(9) 
26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 

capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; inclusiv bijuterii făcute manual. 

 

(531) CFE(5) 02.09.14; 26.01.06; 26.01.14; 26.01.20; 
29.01.12. 

 

 
 
(111) 23033 
(151) 2012.08.06 
(181) 2021.04.12 
(210) 029038 
(220) 2011.04.12 
(730) STRĂJESCU Diana, MD  

Str. 31 August 1989 nr. 79, bloc 1, ap. 28, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - cvas. 
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(111) 23037 
(151) 2012.08.08 
(181) 2021.04.12 
(210) 029042 
(220) 2011.04.12 
(730) BODRUG Gheorghe, MD  

Str. Mesager nr. 5/3, ap. 59,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 

 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în august  2012 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 

conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data  

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(442/450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 027980 2010.10.25 22592 2012.04.05 31,35,44 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

1/2011 9/2012 

2 028860 2011.03.17 22749 2012.05.17 35,38,41 24h S.R.L., întreprindere mixtă, 
agenţie de presă, MD 

6/2011  

3 030249 2011.11.23 22873 2012.06.25 30,35,39,41,43 ALMANI LUX S.R.L., MD 1/2012  

4 030251 2011.11.23 22874 2012.06.25 30,35,39,41,43 ALMANI LUX S.R.L., MD 1/2012  

5 028251 2010.12.07 22875 2012.06.12 35,41 MUSTEAŢĂ Eduard, MD 3/2011  

6 028252 2010.12.07 22876 2012.06.12 41 MUSTEAŢĂ Eduard, MD 3/2011  

7 026014 2009.10.20 22877 2012.06.25 29,31 MERAJI Nicolai, MD 2/2010 9/2012 

8 028644 2011.02.17 22878 2012.06.25 29,30,31,32 CIBIZOV Denis, MD 5/2011 9/2012 

9 029416 2011.06.17 22879 2012.06.22 08 The Gillette Company, US 9/2011  

10 029496 2011.07.12 22880 2012.06.22 03 The Gillette Company, US 10/2011  

11 029574 2011.07.25 22881 2012.06.27 12 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company 
organized and existing under  
the laws of the State of  
Delaware, US 

11/2011  

12 027289 2010.05.26 22882 2012.06.28 01,02,03,04, 
05,16,18,21, 
25,27,28,35, 
38,39,40,41 

MA-FRA S.P.A., IT 9/2010 9/2012 

13 028103 2010.11.11 22883 2012.06.30 03,05,14,16, 
18,21,28,41 

The Coca-Cola Company, US 2/2011 9/2012 

14 028105 2010.11.11 22884 2012.06.30 03,05,11,14, 
16,18,21,28,41 

The Coca-Cola Company, US 2/2011 9/2012 

15 028258 2010.12.09 22885 2012.06.23 25,29,35 Johnny Rockets Licensing  
Corporation, US 

3/2011 9/2012 

16 028259 2010.12.09 22886 2012.06.23 25,29,35,43 Johnny Rockets Licensing  
Corporation, US 

3/2011 9/2012 

17 028663 2011.02.21 22887 2012.06.23 21,32 GUŢU Serghei, MD 5/2011 9/2012 

18 029181 2011.05.05 22888 2012.06.23 16,35 Отдыхай S.R.L., publicaţie  
periodică, revistă, MD 

8/2011 9/2012 

19 028073 2010.11.09 22890 2012.06.28 05,35 TOP-FARM S.R.L., societate 
comercială, MD 

1/2011  

20 029663 2011.08.11 22892 2012.07.13 03 Mary Kay Inc., corporaţie  
din statul Delaware, US 

11/2011  

21 029678 2011.08.16 22893 2012.07.13 33 ROMANEŞTI S.A., MD 11/2011  

22 025332 2009.05.28 22894 2012.07.12 16,30,31 ALMAIAN S.R.L., MD 7/2009 9/2012 

23 029402 2011.06.17 22895 2012.07.15 29,30 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 9/2011  

24 030064 2011.10.25 22897 2012.07.15 03,05,35,39 DITA ESTFARM S.R.L.,  
întreprindere mixtă moldo-
română, MD 

12/2011  

25 030033 2011.10.24 22898 2012.07.15 01,03,05,10, 
32,35,42,44 

PRODIAFARM S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2011 9/2012 

26 030032 2011.10.24 22899 2012.07.15 01,03,05,10, 
32,35,42,44 

PRODIAFARM S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2011 9/2012 

27 029477 2011.06.17 22900 2012.06.28 39,43 SOSNA Gheorghi, MD 10/2011  

28 029500 2011.06.17 22901 2012.06.28 39 SERBIN Igor, MD 10/2011  
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29 029521 2011.07.15 22902 2012.06.28 41,43 BROVCHIN Alexei, MD 10/2011  

30 028346 2010.12.23 22903 2012.06.29 11,35,37 CEBANU Valeriu, MD 3/2011  

31 028438 2011.01.14 22904 2012.06.26 39 KUŞNIRENCO Rodica, MD 4/2011 9/2012 

32 029172 2011.05.05 22905 2012.07.01 29,30 BUCURIA S.A., MD 8/2011  

33 029173 2011.05.05 22906 2012.07.01 29,30,31,32,35 BUCURIA S.A., MD 8/2011  

34 029458 2011.07.06 22907 2012.06.29 02,35 POLIFURNIS S.R.L., MD 9/2011  

35 029894 2011.09.28 22908 2012.07.01 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 11/2011  

36 029918 2011.09.29 22909 2012.07.02 16,35,44 FRUNZA Natalia, MD 12/2011  

37 029981 2011.10.19 22910 2012.07.01 19 JEREGHI Alexandru, MD 12/2011  

38 030082 2011.11.03 22911 2012.07.01 30 Ceastnoie predprieatie 
"Proizvodstvenno-torgovaia 
Compania "Lukas"", UA 

12/2011  

39 030090 2011.10.31 22912 2012.07.01 16 UZUN Valentina, MD 12/2011  

40 030174 2011.11.15 22913 2012.07.01 34 Nanyang Brothers Tobacco 
Company Limited, HK 

12/2011  

41 028552 2011.01.28 22914 2012.04.18 12 Sumitomo Rubber Industries, 
Ltd., JP 

5/2011  

42 028551 2011.01.28 22915 2012.04.18 12 Sumitomo Rubber Industries, 
Ltd., JP 

5/2011  

43 028658 2011.02.22 22916 2012.02.17 07,09,12,35 JAPANPARTS S.R.L., IT 5/2011  

44 025234 2009.04.02 22917 2012.05.17 34,35 ILCENCO Vsevolod, MD 9/2009  

45 025235 2009.04.02 22918 2012.05.17 34,35 ILCENCO Vsevolod, MD 9/2009  

46 027744 2010.09.03 22919 2012.07.03 30 IMPERIAL TEAS (PVT) LTD, LK 11/2010 9/2012 

47 028016 2010.10.22 22920 2012.07.04 29,30,31 OOO "LASKA", UA 2/2011 9/2012 

48 028478 2011.01.25 22921 2012.07.04 32,33 ZEMŞMAN Alexandru, MD 5/2011 9/2012 

49 028575 2011.02.10 22922 2012.07.04 43 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

4/2011 9/2012 

50 028922 2011.03.28 22923 2012.07.04 20 ELIO DESIGN S.R.L., MD 6/2011 9/2012 

51 029410 2011.06.17 22924 2012.07.03 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 10/2011  

52 029443 2011.07.01 22925 2012.07.02 32,35 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

12/2011  

53 029633 2011.08.10 22926 2012.07.04 12 FORD MOTOR COMPANY, US 10/2011  

54 029733 2011.09.01 22927 2012.07.06 09 BOST HOLDINGS, KR 10/2011  

55 029885 2011.09.23 22928 2012.07.04 32 BUZA Serghei, MD 11/2011  

56 029959 2011.10.10 22929 2012.07.04 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
S.A., CH 

12/2011  

57 029986 2011.10.11 22930 2012.07.06 29,30,32 ALIOHIN Oleg, MD 12/2011  

58 029987 2011.10.11 22931 2012.07.06 29,30 ALIOHIN Oleg, MD 12/2011  

59 028917 2011.03.23 22932 2012.07.04 11 Société des Produits Nestlé 
S.A., CH 

6/2011 9/2012 

60 028689 2011.02.24 22933 2012.07.06 05,29,32 OAO "Compania UNIMILK", RU 6/2011 9/2012 

61 028752 2011.03.03 22934 2012.07.06 03 Cilag GMBH International, CH 6/2011 9/2012 

62 028751 2011.03.03 22935 2012.07.06 03 Cilag GMBH International, CH 6/2011 9/2012 

63 027177 2010.05.20 22936 2012.02.03 05,35 Natur Produkt International ZAO, 
RU 

10/2010  

64 029744 2011.09.05 22937 2012.07.10 05 JW LIFE SCIENCE  
CORPORATION, KR 

10/2011  

65 030111 2011.11.07 22938 2012.07.10 16,35,38,41 Moldcell S.A., întreprindere  
mixtă, MD 

12/2011  

66 029686 2011.08.18 22939 2012.07.11 29,30 Soldex Limited, VG 11/2011  

67 030103 2011.11.04 22940 2012.07.01 05 Tibotec Pharmaceuticals, IE 12/2011  

68 030104 2011.11.04 22941 2012.07.01 35,42 MUNTEAN Denis, MD 12/2011  

69 030173 2011.11.15 22942 2012.07.01 34 Nanyang Brothers Tobacco 
Company Limited, HK 

12/2011  

70 029826 2011.09.16 22943 2012.07.11 01 LAB SANIGENE LIMITED, MU 11/2011  
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71 029827 2011.09.16 22944 2012.07.11 05 LAB SANIGENE LIMITED, MU 11/2011  

72 029828 2011.09.16 22945 2012.07.11 01 LAB SANIGENE LIMITED, MU 11/2011  

73 030024 2011.10.20 22946 2012.07.13 41 POPOV Pavel, MD 12/2011  

74 028309 2010.12.15 22947 2012.06.25 05,32 MONSTER ENERGY COMPANY, 
a Delaware corporation, US 

4/2011  

75 029971 2011.10.11 22948 2012.07.15 29 OLIOTERRA S.R.L., MD 12/2011  

76 029795 2011.09.10 22949 2012.07.15 43 DRONIS-SV S.R.L., societate 
comercială, MD 

11/2011  

77 029865 2011.09.23 22950 2012.07.15 02 JEREGHI Alexandru, MD 1/2012  

78 029103 2011.04.14 22951 2012.07.15 36 ENERGBANK S.A., bancă  
comercială, MD 

8/2011 9/2012 

79 029855 2011.09.21 22952 2012.07.13 35,38,41 MEDIA PRODUCTION S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

11/2011  

80 029312 2011.05.27 22954 2012.07.17 09,35,37 TOPALO Arcadie, MD 9/2011  

81 029805 2011.09.15 22955 2012.07.17 33 JEMCIUJINA S.R.L., MD 11/2011  

82 029543 2011.07.19 22956 2012.07.17 03 TETIS INTERNATIONAL CO 
S.R.L., MD 

10/2011 9/2012 

83 029806 2011.09.15 22957 2012.07.17 33 JEMCIUJINA S.R.L., MD 11/2011  

84 029373 2011.06.10 22958 2012.07.18 05,30,32 MONSTER ENERGY COMPANY, 
a Delaware corporation, US 

9/2011  

85 029625 2011.08.03 22959 2012.07.18 01,05,35,42,44 Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo 
Firma "Avgust", RU 

11/2011  

86 029874 2011.09.23 22960 2012.07.19 02 JEREGHI Alexandru, MD 1/2012  

87 029915 2011.09.29 22961 2012.07.19 10 Visiogen, Inc., US 1/2012  

88 029945 2011.10.06 22962 2012.07.19 07 DEMCAR-IMPEX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2011  

89 029955 2011.10.10 22963 2012.07.19 09,11,42 SALABAŞ Serghei, MD 1/2012  

90 029988 2011.10.11 22964 2012.07.19 29,30 ALIOHIN Oleg, MD 12/2011  

91 029991 2011.10.10 22965 2012.07.19 34 Gallaher Limited, GB 1/2012  

92 029992 2011.10.10 22966 2012.07.19 34 Gallaher Limited, GB 1/2012  

93 030034 2011.10.24 22967 2012.07.19 33 UNITED WINE COMPANY 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

12/2011  

94 030041 2011.10.24 22968 2012.07.19 29,30,31,35 ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD 1/2012  

95 030061 2011.10.27 22969 2012.07.19 07,35 BEM INNA S.R.L., societate 
comercială, MD 

12/2011  

96 030062 2011.10.25 22970 2012.07.19 05 G.L. Pharma GmbH, AT 1/2012  

97 028281 2010.12.15 22972 2012.07.20 03,05,11,14, 
16,18,21,25, 

28,32,41 

The Coca-Cola Company, US 3/2011 9/2012 

98 029321 2011.05.31 22973 2012.07.18 42 COSNICEANU Viorel, MD 8/2011 9/2012 

99 029384 2011.06.13 22974 2012.07.19 03 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 9/2011 9/2012 

100 029345 2011.06.06 22975 2012.07.19 03 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 9/2011  

101 030138 2011.11.09 22976 2012.07.20 34,35 GOGU Marin, MD 12/2011  

102 028965 2011.03.31 22977 2012.07.22 03,05 Zakrytoe aktsionernoe 
Obchtchestvo "Stupinskii 
himicheskii zavod", RU 

7/2011  

103 029866 2011.09.23 22978 2012.07.22 02 JEREGHI Alexandru, MD 1/2012  

104 030172 2011.11.15 22979 2012.07.22 34 Nanyang Brothers Tobacco 
Company Limited, HK 

1/2012  

105 029812 2011.09.15 22980 2012.07.23 05 BIOGEN IDEC MA INC., US 11/2011  

106 029817 2011.09.15 22981 2012.07.23 05 BIOGEN IDEC MA INC., US 11/2011  

107 029448 2011.06.30 22982 2012.07.23 29 BONGRAIN S.A., FR 11/2011  

108 029818 2011.09.15 22983 2012.07.23 05 BIOGEN IDEC MA INC., US 11/2011  

109 029449 2011.06.30 22984 2012.07.23 29 BONGRAIN S.A., FR 11/2011  

110 029708 2011.08.24 22985 2012.07.24 25,35 IONEL S.A., fabrică de confecţii, 
MD 

10/2011 9/2012 
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111 029540 2011.07.21 22986 2012.07.23 06,09,20,35,37 MECTEHCOMPLET S.R.L., MD 10/2011 9/2012 

112 029385 2011.06.13 22987 2012.07.24 03 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 9/2011  

113 028574 2011.02.10 22988 2012.06.30 32 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

4/2011 9/2012 

114 029638 2011.08.11 22989 2012.07.25 12,37,38 VIERU Vitalie, MD 10/2011  

115 029167 2011.04.29 22990 2012.07.25 09,11,35, 
37,38,42 

AVOCENT HUNTSVILLE 
CORP., US 

8/2011  

116 029573 2011.07.25 22991 2012.07.25 12 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company 
organized and existing under  
the laws of the State of 
Delaware, US 

11/2011  

117 029560 2011.07.27 22992 2012.07.25 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

12/2011  

118 029939 2011.10.05 22993 2012.07.26 35,38 OPTIMTEL S.R.L., societate 
comercială, MD 

11/2011  

119 029688 2011.08.18 22994 2012.07.26 03 The Gillette Company, US 11/2011  

120 029771 2011.09.10 22995 2012.07.26 05,30 H.J. Heinz Company, US 11/2011  

121 029359 2011.06.09 22996 2012.07.27 29,30,31,32 PRO VIVAST S.R.L., MD 9/2011 9/2012 

122 028675 2011.02.23 22997 2012.07.27 30 SUDZUCKER MOLDOVA S.A., 
întreprindere mixtă, MD 

5/2011 9/2012 

123 030078 2011.10.27 22998 2012.07.29 21,32 OOO "Aqua-Life", RU 12/2011  

124 029716 2011.08.24 22999 2012.07.27 09,42 VEC S.R.L., firmă de producţie  
şi comerţ, MD 

10/2011  

125 029123 2011.04.19 23000 2012.07.27 12 GENERAL MOTORS LLC, a 
limited liability company 
organized and existing under  
the laws of the State of  
Delaware, US 

8/2011 9/2012 

126 028335 2010.12.21 23001 2012.07.30 35,36,38,39, 
41,43,44,45 

ŢÎRA Dumitru, MD 4/2011  

127 029794 2011.09.13 23002 2012.07.27 16,35,38,41 StarNet S.R.L., societate  
comercială, MD 

10/2011  

128 029763 2011.09.08 23003 2012.07.30 32 SOLOVIOV Evghenii, MD 12/2011  

129 028928 2011.04.04 23004 2012.05.29 19 MORAR CONST S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2011 9/2012 

130 029705 2011.08.24 23006 2012.07.31 16,41 IAVORSCHI Svetlana, MD 10/2011  

131 029515 2011.07.14 23007 2012.07.31 35,39 STANCHEVICI Victoria, MD 10/2011 9/2012 

132 030184 2011.11.16 23008 2012.07.30 16,35,41,45 JALOBA Corneliu, MD 
CHEIBAŞ Vadim, MD 
ŢVIRCUN Victor, MD 

1/2012  

133 030067 2011.10.26 23009 2012.07.30 41,43 BINONIC LUX S.R.L., MD 12/2011  

134 030004 2011.10.14 23010 2012.07.31 29,31,35 ECOPROD-ROSMOL S.R.L., 
MD 

12/2011  

135 027351 2010.06.23 23011 2012.07.31 35,38,41 BASA-PRESS S.R.L., MD 10/2010  

136 027250 2010.05.28 23012 2012.08.01 03,35 LUXOTTICA GROUP S.p.A., IT 8/2010  

137 029698 2011.08.22 23013 2012.08.01 03,05 Mary Kay Inc., corporaţie din 
statul Delaware, US 

11/2011  

138 029629 2011.08.08 23014 2012.08.01 11 DWT Deutsche 
Wassertechnologien GmbH, DE 

12/2011  

139 029590 2011.07.28 23015 2012.08.01 17,19 Zakrytoe Aktsionernoe 
obschestvo "TechnoNICOL", RU 

10/2011 9/2012 

140 029862 2011.09.23 23016 2012.08.01 45 AGENŢIA NAŢIONALĂ  
PENTRU OCUPAREA FORŢEI 
DE MUNCĂ, MD 

11/2011  

141 029331 2011.06.09 23017 2012.07.29 38,42 AUTO MALL S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

9/2011 9/2012 

142 028473 2011.01.24 23018 2012.08.05 29,30,31, 
32,33,35 

FARM MEAT PROCESSING 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

6/2011 9/2012 
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143 028475 2011.01.26 23019 2012.08.05 29,31,35 San Impex Internaţional S.R.L., 
societate comercială, MD 

3/2011 9/2012 

144 028543 2011.02.02 23020 2012.08.05 35,38,43 MIGAI Nadejda, MD 3/2011 9/2012 

145 028808 2011.03.16 23021 2012.08.05 33 CERESCU Valeriu, MD 
ŢURCANU Corneliu, MD 

7/2011 9/2012 

146 029618 2011.08.02 23022 2012.08.03 05 Public Joint Stock Company 
"Pharmstandard-Leksredstva", 
RU 

11/2011  

147 029381 2011.06.13 23023 2012.08.03 34 KT & G Corporation, KR 9/2011  

148 029358 2011.06.08 23024 2012.08.03 20,35 GAIDAMPAS Ivan, MD 9/2011  

149 028930 2011.03.24 23025 2012.08.05 26 EREZANU Corina, MD 7/2011 9/2012 

150 030040 2011.10.24 23026 2012.08.02 09,16,38, 
41,43 

SULAC Doina, MD 12/2011  

151 029952 2011.10.07 23027 2012.08.02 25 Ezgi Camasirlari ve Tekstil  
Insaat Sanayi ve Ticaret Limited 
Sirketi, TR 

12/2011  

152 030145 2011.11.10 23028 2012.08.03 35 ORANGE MOLDOVA S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

12/2011  

153 030038 2011.10.21 23029 2012.08.03 35 ORANGE MOLDOVA S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

12/2011  

154 029969 2011.10.11 23030 2012.08.06 32 Teisseire France, Société  
par actions simplifiée, FR 

12/2011  

155 029538 2011.07.22 23031 2012.08.06 39 MERAJI Nicolae, MD 11/2011  

156 026914 2010.03.17 23032 2012.08.06 35,39,41,43 PORCIULEAN Tatiana, MD 6/2010  

157 029038 2011.04.12 23033 2012.08.06 32 STRĂJESCU Diana, MD 7/2011 9/2012 

158 029311 2011.05.27 23034 2012.08.06 09,35,37 TOPALO Arcadie, MD 9/2011  

159 029537 2011.07.22 23035 2012.08.06 39 MERAJI Nicolae, MD 10/2011  

160 029539 2011.07.22 23036 2012.08.06 39 MERAJI Nicolae, MD 11/2011  

161 029042 2011.04.12 23037 2012.08.08 32 BODRUG Gheorghe, MD 7/2011 9/2012 

162 029838 2011.09.20 23038 2012.08.06 29,30,35, 
39,43 

LINELLA S.R.L., MD 11/2011  

163 029941 2011.10.05 23041 2012.07.19 05 RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED, IN 

11/2011  

164 030068 2011.10.26 23042 2012.08.08 29,30,35 GIUSEPPE CITTERIO S.r.l., IT 12/2011  

165 028764 2011.03.09 23043 2012.08.08 37 BULGARI Alexandr, MD 5/2011  

166 029761 2011.09.08 23097 2012.08.17 35,44 CAZACU Igor, MD 12/2011  
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crt. 
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Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării  
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 R 9345 2022.02.08 35,38,41 ŞERIF, Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu, 

MD 
Str. Şevcenco nr. 81/11,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

11/2002 4/2003 

2 R 9738 2022.08.07 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

3 R 9814 2022.06.28 07  Makita Corporation, JP 
11-8, 3-chome, Sumiyoshi-cho, Anjo-shi,  
Aichi-ken, Japonia 

5/2003 10/2003 

4 R 9817 2022.06.26 17 E. I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898,  
Statele Unite ale Americii 

5/2003 10/2003 

5 R 9823 2022.06.28 07 Makita Corporation, JP 
11-8, 3-chome, Sumiyoshi-cho, Anjo-shi,  
Aichi-ken, Japonia 

5/2003 10/2003 

6 R 9907 2022.02.12 33,35 MILEŞTII MICI, combinat de vinuri de calitate, MD 
MD-6819, Mileştii Mici, Ialoveni, Republica Moldova 

7/2003 12/2003 

7 R 9926 2022.07.16 33 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 161 A,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

7/2003 12/2003 

8 R 9949 2022.08.28 03,08,26 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

7/2003 12/2003 

9 R 9950 2022.08.29 30 Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, SE 
c/o Kraft Foods Sverige AB, 194 86 Upplands 
Väsby, Suedia 

7/2003 12/2003 

10 R 9977 2022.07.08 33 UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

6/2003 12/2003 

11 R 10020 2022.07.25 06,35,37,4
2 

BACIOI Vadim, MD 
Str. Eugen Coca nr. 15, ap. 1002,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

8/2003 1/2004 

12 R 10067 2022.06.20 09,11,42 American Power Conversion Corporation,  
corporaţia statului Massachusetts, US 
132 Fairgrounds Road, West Kingston, RI 02982, 
Statele Unite ale Americii 

9/2003 2/2004 

13 R 10183 2022.09.23 05 Glaxo Group Limited, GB 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex UB6 0NN, Regatul Unit 

10/2003 3/2004 

14 R 10217 2022.09.27 05 SmithKline Beecham Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,  
TW8 9GS, Regatul Unit 

10/2003 3/2004 

15 R 10218 2022.09.30 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 3/2004 

16 R 10219 2022.09.30 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 3/2004 

17 R 10222 2022.10.08 05 SmithKline Beecham Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,  
TW8 9GS, Regatul Unit 

10/2003 3/2004 
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1 2 3 4 5 6 7 
18 R 10358 2022.09.16 29,30 ZAO "Chernyansky Zavod Rastitelnykh Masel", RU 

Str. Magistralnaya, 12, 309560, Belgorod Region, 
Chernyansky District, p. Chernyanka, Federaţia 
Rusă 

9/2003 4/2004 

19 R 10462 2022.09.05 04,35 GRUPA VADVAS S.A., firmă, MD 
Str. Uzinelor nr. 90 "C",  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

9/2003 4/2004 

20 R 12313 2022.10.31 33 "Slavyanskaya collection" Limited Liability  
Company, RU 
6, Moskovskoe road, Ulyanovsk,  
432045, Federaţia Rusă 

1/2005 6/2005 
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IV 

Indica ţii geografice, denumiri de origine, 
specialit ăţi tradi ţionale garantate /  

Geographical indications, appellations  
of origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în 

modul stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor 
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a 
acordurilor bilaterale, la care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de 
utilizare a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, 
licenţiate şi nu pot face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o 
cerere privind acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine 
şi specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; 
cererile privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o 
indicaţie geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de 
origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de 
utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată.  

 

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use 
thereof. A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed 
and it may not form a subject matter of any real rights. 

Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or 
protected geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to 
use it. 

 
 
 
 

P

L
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In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; 
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected 
geographical indication. 
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Indica ţii geografice, denumiri de origine, specialit ăţi 
tradi ţionale garantate pentru care este solicitat ă 

protec ţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 
traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 
 

n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei 

denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune 
la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law 
no. 66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to lodge an opposition 
against the grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed 
in writing with AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 

Î 

I
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Cereri de înregistrare a indica ţiilor geografice

Numărul de depozit IG-002 
Data de depozit 2012.01.24 
 
Indicaţia geografică  CODRU 
 

DOCUMENTUL UNIC 
Prezentul document unic descrie principalele 

elemente ale caietului de sarcini,  
cu titlu informativ 

 
I. INDICAŢIA  GEOGRAFICĂ  SOLICITATĂ  SPRE  
   ÎNREGISTRARE 
 

 
 
II. SOLICITANT      

 
Asocia ţia Vitivinicol ă a Regiunii Geografice 
delimitate CODRU, MD  
Str. Ion Creangă nr. 25,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

 
III. CLASA / PRODUSUL  
 

NCL (10) 
33 -  vinuri de struguri, inclusiv vinuri albe, roze 
şi roşii; vinuri licoroase tari şi de desert; vinuri 
spumante, vinuri spumante de calitate şi vinuri 
spumante de calitate de tip aromat. 

 
IV. DESCRIEREA PRODUSULUI  
 

Vinurile albe  posedă o culoare galben-limonie 
cu reflexe verzi, care la maturare devine galben-pai 
(auriu). Buchetul complex şi elegant cu note de flori 
de câmp, fructe proaspete de pădure şi minerale de 
piatră de silex (variabile în dependenţă de soi şi 
tehnologia de vinificaţie utilizată), gust savuros, fruc-
tuos cu multă prospeţime şi mineralitate pronunţată 
în final;  

Vinurile ro şii  se caracterizează prin culoarea 
roşu-rubiniu (sau nuanţe de vişiniu, rodie) cu reflexe 
violacee care virează spre cărămiziu în rezultatul 
maturării. Buchet original şi fin, cu note de fructe 
roşii de pădure (coacăză neagră, zmeură, mure, 
vişine şi prune sălbatice) şi condimente dulci (scor-
ţişoară, piper roşu gras), gust lejer, suplu, rotund şi 
catifelat;  

Vinurile roze  sunt de culoare roz-pal cu reflexe 
zmeurii şi de petale de măceş, buchetul este mar-
cat prin arome de fructe proaspete (piersic, cais, 
pomuşoare de pădure) şi sevă de gorun pe un fun-
dal mineral. Gustul este moale, de fructe, proaspăt 
şi răcoros;  

Vinurile licoroase (tari şi de desert) repre-
zintă o minoritate din volumul de producere, care 
însă este caracteristică zonei geografice. Se disting 
prin culori de la galben pai (vinurile licoroase tari 
albe) până la roşu-închis (vinurile licoroase de de-
sert roşii). Buchet evoluat bogat, rezultat în primul 
rând din procedeele tehnologice de fabricare, care 
este caracterizat de note tranzitorii de la nucuşoare, 

fructe uscate şi flori (vinurile licoroase tari) până la 
prune uscate şi ciocolată (vinurile licoroase de 
desert roşii);  

Vinurile spumante, vinurile spumante de ca-
litate şi vinurile spumante de calitate de tip aro-
mat sunt vinuri tipice pentru aria geografică deli-
mitată “Codru”, care după condiţiile pedoclimatice, 
structura sortimentului viilor şi tradiţiei întrunesc 
condiţiile optimale de fabricare. 

Vinurile spumante, spumante de calitate, spu-
mante de calitate de tip aromat se caracterizează 
prin culoare galben pai (auriu), roz-pal şi roşu-
rubiniu, în dependenţă de soiul folosit în asamblaje. 
Buchetul vinurilor spumante este fin, cu aromă in-
tensă de fructe, pentru spumantele de calitate de tip 
aromat fiind caracteristic buchetul floral, gustul ro-
tund, amplu şi distinct. 

Vinurile se disting prin efervescenţă caracteris-
tică, spumare abundentă şi perlare îndelungată. 

Normele analitice ale vinurilor cu indica ţia 
geografic ă protejat ă “Codru” trebuie să cores-
pundă cerinţelor reglementărilor tehnice în vigoare 
şi celor expuse în tabel: 
     

Parametrii 
fizico-chimici 

Min. Max. 

Concentraţia alcoolică, 
% vol.: 
- vinuri albe şi roze*  
- vinuri roşii* 
- vinuri licoroase*   

tari 
                     de desert 
- vinuri spumante, spu-
mante de calitate, spu-
mante de calitate de 
tip aromat ** 

 
 

11,0 
11,5 

 
17,0 
12,0 
10,0 

 
 

Nu se reglementează 
Nu se reglementează 

 
22,0 
20,0 

Nu se reglementează 

Concentraţia în masă a 
acizilor titrabili (în acid 
tartric), g/dm3: 

- vinuri albe şi roze  
- vinuri roşii 
- vinuri licoroase 
- vinuri spumante, 
spumante de calitate, 
spumante de calitate 
de tip aromat albe şi 
roze 
- vinuri spumante roşii 

 
 
 

5,0 
4,0 
4,0 

 
5,0 

 
 
 

4,0 

 
 
 

8,0 
7,0 
8,0 

 
8,0 

 
 
 

7,0 
Concentraţia în masă a 
acizilor volatili (în acid 
acetic), g/dm3: 
- vinuri albe şi roze  
- vinuri roşii  
- vinuri licoroase 
- vinuri spumante, 
spumante de calitate, 
spumante de calitate 
de tip aromat albe şi 
roze 
- vinuri spumante roşii 

  
 
 

1,0 
1,2 
1,2 

 
0,8 

 
 
 

1,0 
           * - concentraţie alcoolică dobândită; 

**   - concentraţie alcoolică totală. 
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Concentraţia în masă a zaharurilor şi alţi indici 
de calitate şi de inofensivitate a vinurilor cu IGP 
“Codru” trebuie să corespundă reglementărilor teh-
nice în vigoare în dependenţă de categoria de vin. 

Vinurile cu IGP “Codru” trebuie sa fie comercia-
lizate îmbuteliate, deoarece pe toată perioada de 
garanţie trebuie să-şi păstreze limpiditatea, să nu 
conţină sediment şi particule străine. Pentru vinurile 
cu maturare suplimentară se admite apariţia în bute-
lii a unui precipitat, care însă nu afectează imaginea 
lor comercială. 
 
V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME   

 
Vinurile care beneficiază de IGP “Codru” pot fi 

fabricate din ansamblul soiurilor de struguri 
prezentate pentru fiecare categorie.  

 
Soiuri de struguri utilizate la producerea 
vinurilor:  
- albe : Aligote A, Chardonnay A, Feteasca albă A, 

Feteasca Regală A, Floricica A, Muscat Frontignan A, 
Muscat de Ialoveni A, Muscat Ottonel A, Pinot alb A, 
Pinot Gris S, Risling de Rhin A, Rkaţiteli A, 
Sauvignon A, Silvaner A, Traminer roze A, Sortiment 
alb (care provine din diferite asamblări ale soiurilor 
albe de struguri menţionate). 

- roze : Cabernet Sauvignon R, Cabernet Franc R, 
Gamay Freaux R, Malbec R, Merlot R, Pinot Gris S, 
Pinot Noir R, Rara Neagră R, Feteasca Neagră R, 
Saperavi R, Syrah R, Sortiment roz (care provine 
din diferite asamblări ale soiurilor roşii de struguri 
menţionate, cu sau fără admi-nistrarea cantităţii 
legale de soiuri albe de struguri ale sortimentului 
alb menţionat pentru vinurile albe cu IGP „Codru”). 

- roşii : Cabernet Sauvignon R, Cabernet Franc R, 
Feteasca Neagră R, Gamay Freaux R, Malbec R, 
Merlot R, Pinot Noir R, Rara Neagră R, Saperavi R, 
Syrah R, Sortiment roşu (care provine din diferite 
asamblări ale soiurilor roşii de struguri menţionate, 
cu sau fără administrarea cantităţii legale de soiuri 
albe de struguri ale sortimentului alb menţionat 
pentru vinurile albe cu IGP „Codru” ). 

La fabricarea vinurilor licoroase  tari şi de de-sert 
cu IGP “Codru” pot fi utilizate toate soiurile de struguri 
clasate în “Registrul Soiurilor de plante” al Republicii 
Moldova ca struguri pentru producerea vinurilor. 

La fabricarea vinurilor spumante  şi vinurilor 
spumante de calitate cu IGP “Codru” este admisă 
utilizarea soiurilor de struguri Aligote A, Char-
donnay A, Feteasca albă A, grupa Pinot A/S/R, 
Risling de Rhin A, Rkaţiteli A, Sauvignon A, 
Silvaner A, Traminer roze A, Cabernet Sauvignon 
R, Cabernet Franc R, Malbec R, Merlot R, Pinot 
Noir R, Rara Neagră R, Saperavi R, Syrah R şi 
diferitor asamblări ale soiurilor menţionate în 
dependenţă de stilurile de vinuri spumante. 

La fabricarea vinurilor spumante de calitate 
de tip aromat  cu IGP “Codru” este admisă utili-
zarea soiurilor de struguri Feteasca Regală A, 
grupa Muscat A şi Traminer roze A. Aceste soiuri 
sunt folosite pentru fabricarea a nu mai puţin de 
50% din materia primă, care poate fi asamblată 
cu materia primă fabricată din soiurile stipulate la 
p. 6.5 din caietul de sarcini în dependenţă de 
tipurile acestor vinuri. 

Producţia maximă de struguri la hectar şi ran-
damentul în vin la fabricarea vinurilor cu IGP 
“Codru” nu trebuie să depăşească limitele expuse 
în tabel: 

Tipul de produs 
Produc ţia 

maxim ă de 
struguri 

(t/ha) 

Randamentul  
maxim (dal/t)  

Vinuri albe şi/sau roze 12 65,0 
Vinuri roşii 10 60,0 
Vinuri spumante, 
spumante de calitate, 
spumante de calitate 
de tip aromat  

13 62,5 

Vinurile licoroase 15 68,0 
 

Concentraţia în masă a zahărului în struguri la 
recoltarea lor în scopul fabricării vinurilor cu IGP 
„Codru” trebuie să corespundă caracteristicelor 
prezentate în tabel: 

Denumirea 
Concentra ţia  

în mas ă a zahărului, 
min. (g/l) 

Vinuri albe si roze 
Vinuri roşii  
Vin materie primă pentru 
vinuri spumante, spumante 
de calitate, spumante de 
calitate de tip aromat şi 
vinuri licoroase 

175 
180 

 
 

170 

 

VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE DE 
PRODUCERE/PRELUCRARE  

 
Fabricarea vinurilor cu IGP „Codru” este efectuată 
cu respectarea tehnologiilor de cultivare a viţei de 
vie, de prelucrare a strugurilor şi producere a 
vinurilor. 

Tehnologia de cultivare a vi ţei-de-vie include: 
1) densitatea plantaţiei (numărul de butuci plantaţi 

la hectar) – minimum 2500; 
2) golurile în plantaţiile viticole – de cel mult 15 % ; 
3) puritatea soiului - 100 %; 
4) întreţinerea plantaţiilor de viţă-de-vie se efectu-

ează în conformitate cu îndrumările agroteh-
nice şi alte acte normative ce asigură obţinerea 
materiei prime de calitate înaltă; 

5) forma de conducere a butucului-cordon orizon-
tal bilateral cu una sau două tulpini sau uni-
lateral, forma combinată semiprotejată, evantai 
unilateral, moldovenească unilaterală; 

6) încărcătura la butuc (numărul de ochi viabili la 
butuc) ─ 30-40. Tăierea viţei-de-vie trebuie să 
fie efectuată până la 20 aprilie; 

7) fertilizarea solului se face prin administrarea 
îngrăşămintelor organice o data la 5-6 ani, pre-
cum şi prin administrarea de îngrăşăminte chi-
mice în doze recomandate; 

8) selectarea preparatelor pentru combaterea boli-
lor şi dăunătorilor precum şi a dozelor utilizate 
se va efectua în baza propunerilor specialiştilor 
din domeniul protecţiei plantelor; 
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9) irigarea este admisă numai în anii secetoşi la 
decizia autorităţii de reglementare în domeniul 
vitivinicol, prin folosirea unor norme moderate 
de udare (400-600 mc/ha), atunci când conţi-
nutul apei în sol la adâncimea de 100 cm 
scade la 50% din IUA; 

10) reglarea masei de recoltă se va efectua pe 
parcursul perioadei de vegetaţie prin înlătura-
rea surplusului de struguri nematuraţi. 

Tehnologia de prelucrare a strugurilor şi de 
producere a vinurilor cu IGP “Codru” 

Culesul strugurilor: culesul strugurilor se efec-
tuează la maturitatea tehnologică, dictată de tipul 
de produs vinicol care se doreşte a fi obţinut, în 
funcţie de conţinutul de zaharuri, acizi organici, sub-
stanţe polifenolice din struguri la recoltare, deter-
minate prin urmărirea mersului coacerii.  

Culesul strugurilor este efectuat manual. La fab-
ricarea vinurilor roşii şi vinurilor licoroase se admite 
recoltarea mecanizată a strugurilor şi transportarea 
recoltei obţinute în condiţii care să excludă pierde-
rile şi alterarea acesteia. 

Transportul strugurilor:  strugurii sunt trans-
portaţi la prelucrare în stare sanitară bună şi în con-
diţii care permit păstrarea potenţialului lor calitativ. 
Transportul strugurilor culeşi se efectuează în co-
şuri, lăzi sau containere din lemn, materiale plastice 
alimentare ori metal (inoxidabil sau protejat cu ma-
teriale inerte).  

Se admite transportarea strugurilor în bene-
remorci sau autospeciale fabricate din metal (inoxi-
dabil sau protejat cu materiale inerte), cu condiţia 
ca înălţimea stratului de struguri în benă să fie de 
cel mult 70 cm, iar intervalul de timp de la cules 
până la prelucrarea strugurilor sa nu depăşească 
patru ore.  

Prelucrarea strugurilor:  la prelucrarea stru-
gurilor zdrobirea trebuie să fie cât mai puţin intensă, 
iar ciorchinele şi seminţele să rămână intacte. Pen-
tru aceasta se vor utiliza procesele şi procedeele 
tehnologice conform documentelor normative şi 
tehnologice în vigoare. 

Desciorchinarea/zdrobirea: la prelucrarea 
stru-gurilor destinaţi fabricării vinurilor albe şi roşii 
cu IGP “Codru” desciorchinarea şi zdrobirea bobi-
ţelor este obligatorie, cu excepţia fabricării vinurilor 
roşii cu macerare „carbonică” unde operaţiile de 
desciorchinare şi zdrobire pot fi omise. 

La fabricarea vinurilor roze şi vinurilor materie 
primă pentru spumante, spumante de calitate şi 
pentru vinurile spumante de calitate de tip aromat 
procesarea strugurilor trebuie efectuată cu zdrobi-
rea şi desciorchinarea prealabilă a lor ori cu pre-
sarea strugurilor întregi. 

Fabricarea vinurilor materie primă pentru vinu-
rile licoroase poate fi efectuată cu sau fără des-
ciorchinarea strugurilor. 

La prelucrarea strugurilor destinaţi obţinerii 
vinurilor cu IGP “Codru”, cu excepţia vinurilor roşii şi 
vinurilor licoroase, se interzice folosirea zdrobitoa-
relor centrifugale.  

Transportarea mustuielii la scurgere, mace-
rare sau presare: la producerea vinurilor materie 
primă pentru fabricarea vinurilor albe şi roze, cât şi 
pentru fabricarea vinurilor spumante, spumante de 
calitate şi pentru vinurile spumante de calitate de tip 

aromat se interzice folosirea pompelor cu piston 
(tipul PMN 28) la transportarea mustuielii după 
desciorchinarea şi zdrobirea boabelor. 

Macerarea prefermentativ ă: macerarea pre-
fermentativă a mustuielii, cu sau fără administrare 
de enzime, este admisă pentru toate tipurile de 
vinuri cu IGP “Codru”. Regimurile tehnologice la 
macerarea prefermentativă sunt la discreţia vini-
ficatorilor în dependenţă de condiţiile de producere, 
aparatajul tehnologic utilizat, tipul de vin etc.  

Se admite tratarea mustuielii cu dioxid de sulf, 
enzime, bentonită şi taninuri în doze legale. 

Macerarea-fermentarea:  macerarea-fermenta-
rea mustuielii este obligatorie la producerea vi-
nurilor roşii, vinurilor materie primă pentru spu-
mante, spumante de calitate, spumante de calitate 
de tip aromat roşii. La producerea vinurilor licoroase 
operaţia tehnologică dată este recomandată. 

Macerarea-fermentarea mustuielii (sau a stru-
gurilor ori a bobiţelor întregi - la macerarea car-
bonică) se realizează în vase tehnologice speciale 
(cuve autovidante, reactoare cu amestecător, fer-
mentatoare rotative, vase deschise din stejar etc.).  

Se admite folosirea bentonitei şi taninurilor în 
scopul protejării şi fixării substanţelor extractive, 
inclusiv a celor colorante. 

Scurgerea ravacului şi presarea bo ştinei:  
după zdrobire, desciorchinare, macerare, sau după 
macerare-fermentare scurgerea ravacului şi presa-
rea boştinei se face în scurgătoare dinamice sau pe 
cale gravitaţională, urmată de presare statică în 
prese periodice. 

La producerea vinurilor albe şi roze, cât şi a ce-
lor destinate fabricării vinurilor spumante, spumante 
de calitate, spumante de calitate de tip aromat se 
interzice folosirea preselor continue cu şnec. 

Limpezirea mustului:  la fabricarea vinurilor 
albe, roze, cât şi la fabricarea vinurilor materie pri-
mă albe şi roze pentru vinurile spumante, spumante 
de calitate, spumante de calitate de tip aromat 
limpezirea este obligatorie. 

Asamblarea: asamblarea mustului proaspăt, a 
mustului în fermentare şi a vinurilor tinere se va 
face între fracţiile mustului sau vinurilor ravac şi 
celor de presă, cu condiţia de a nu se depăşi 
randamentul maxim admis. 

Conduita fermenta ţiei alcoolice: la fabricarea 
vinurilor albe şi roze, cât şi la fabricarea vinurilor 
materie primă pentru vinurile spumante, spumante 
de calitate, spumante de calitate de tip aromat albe 
şi roze se face fermentarea alcoolică a mustului 
limpezit. 

La fabricarea vinurilor roşii, cât şi a vinurilor roşii 
materie primă pentru vinurile spumante, spumante 
de calitate, spumante de calitate de tip aromat se 
face macerarea şi fermentarea boştinei a cel puţin 
½ din conţinutul de zahăr. 

Fermentarea alcoolică la fabricarea vinurilor 
licoroase poate fi efectuată în mustuială sau în 
mustul separat.  

Fermentarea alcoolică a mustului şi/sau a mus-
tuielii se va realiza cu controlul şi reglarea operativă 
a vitezei şi a temperaturii. În acest context, produ-
cătorii de vin trebuie să posede capacităţi şi apa-
rataj (utilaj) de producere adecvate, care permit 
reglarea temperaturii mustului în timpul fermentării.  
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Temperaturile de fermentare la fabricarea vi-
nurilor albe şi roze nu trebuie să depăşească 24°C, 
la fabricarea vinurilor roşii (macerarea-fermentarea 
mustuielii) − 32°, la fabricarea vinurilor materie 
primă pentru spumante, spumante de calitate, spu-
mante de calitate de tip aromat − 20°C, iar la 
fabricarea vinurilor materie primă pentru vinurile 
licoroase − 28°C. 

Fermentarea malolactic ă: fermentarea ma-
lolactică totală sau parţială este obligatorie la fab-
ricarea vinurilor roşii seci. Conţinutul acidului malic 
în aceste vinuri înainte de îmbuteliere sau de co-
mercializare în vrac este recomandat să nu depă-
şească 0,5 g/l. 

Fermentarea secundar ă: fermentarea secun-
dară este operaţia indispensabilă şi obligatorie la 
fabricarea vinurilor spumante, vinurilor spumante de 
calitate şi a vinurilor spumante de calitate de tip 
aromat cu IGP “Codru”. Fermentarea secundară la 
fabricarea acestor vinuri poate fi efectuată în sticle 
sau în rezervoare ermetice mari, la temperaturi nu 
mai mari de 18°C. Durata procesului de fermentare 
secundară şi durata menţinerii ulterioare pe drojdie 
nu poate fi mai mică de 90 de zile. În cazul când 
procesul este efectuat în recipiente cu dispozitive 
de agitaţie durata acestui proces poate fi diminuată 
până la 30 de zile. 

Maturarea vinurilor: maturarea vinurilor este 
facultativă. Maturarea vinurilor albe, roze şi roşii, cât 
şi a vinurilor licoroase este efectuată în vase teh-
nologice (butoaie, budane, vase din materiale 
inerte) de diferită capacitate, în conformitate cu re-
glementările în vigoare, în dependenţă de factorii 
de producere, tipul produsului, direcţia de comer-
cializare etc. Durata de maturare pentru vinurile 
maturate albe şi roze este de minimum 6 luni, 
pentru vinurile maturate roşii şi vinurile maturate 
licoroase – minimum 12 luni. 

Maturarea vinurilor spumante şi vinurilor spu-
mante de calitate este efectuată prin menţinerea 
suplimentară a vinurilor supuse preventiv fermen-
tării secundare, cu sau fără drojdia de la fermen-
taţia secundară.  

Durata ciclului de fabricare a vinurilor spu-
mante mature şi vinurilor spumante de calitate ma-
ture, începând cu fermentarea secundară, nu poate 
să fie mai mică de 6 luni (pentru vinurile cu fer-
mentarea secundară în rezervoare ermetice mari) 
ori de 9 luni (pentru vinurile cu fermentarea se-
cundară în butelii). 

Stabilizarea şi îmbutelierea vinurilor: vinurile 
sunt supuse tratărilor pentru prevenirea posibilelor 
tulburări coloidale şi cristaline în butelii. La tratarea 
şi stabilizarea vinurilor se folosesc materiale auxi-
liare şi procedee admise.  

Stabilizarea contra tulburărilor cristaline este 
obligatorie.  

Îmbutelierea vinurilor seci, vinurilor spumante, 
spumante de calitate, spumante de calitate de tip 
aromat şi a vinurilor licoroase se efectuează “la 
rece”. Se admite îmbutelierea “la cald” a vinurilor cu 
zahăr rezidual şi a vinurilor roşii seci, produse fără 
maturare. 

 
 
 

Îmbutelierea vinurilor se efectuează numai în 
aria geografică delimitată. 

 
VII. ARIA GEOGRAFICĂ DELIMITATĂ  

Aria geografică pentru producerea vinurilor cu 
IGP “Codru” se extinde pe teritoriul geografic delimi-
tat în conformitate cu Ordinul Ministerului Agricul-
turii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova 
nr. 105 din 10 iunie 2011. 

Aria geografică delimitată “Codru” cuprinde lo-
calităţile din raioanele Hînceşti, Ialoveni, Anenii 
Noi, Criuleni, Străşeni, Orhei, Călăraşi, Nisporeni, 
Teleneşti, Ungheni şi Dubăsari. Suprafaţa totală a 
plantaţiilor viticole constituie 58 000 ha.  

 
VIII.  LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFIC Ă  

1)    Calitatea, reputaţia şi caracteristicile organo-
leptice distinctive ale vinurilor, produse în aria 
geografică delimitată “Codru” şi care pot pre-
tinde la atribuirea IGP “Codru”, se datorează în 
mod esenţial mediului geografic cu factorii săi 
naturali şi umani. 

2)    Aria geografică delimitată se caracterizează 
prin soluri bine aerate, uşoare, cu productivitate 
limitată. În cadrul regiunii se evidenţiază o di-
versitate de soluri (cenuşii, brune, cernoziomuri 
obişnuite, tipice, stanice şi cambice) şi micro-
climate.  

3)    Relieful este puternic fragmentat de o reţea de 
văi, vâlcele, ravene şi mai ales de multiple 
hârtoape caracteristice pentru această regiune. 
Interfluviile înguste au un aspect de creste sau 
de dealuri. Cantitatea medie anuală de pre-
cipitaţii constituie 550−700 mm, inclusiv preci-
pitaţii active 300-400 mm. Reţeaua hidrografică 
este bine dezvoltată fiind reprezentată de râuri 
mici.  

4)    Înălţimea medie a plantaţiilor de vii este de 150-
250 m. Plantaţiile sunt situate preponderent pe 
costişele de expoziţie sudică cu înclinare ves-
tică ori estică. Vegetaţia spontană s-a păstrat 
destul de bine şi ocupă suprafeţe relativ mari. 
Pădurile de stejar şi fag, stejar şi carpen, 
frasin, arţar, tei ocupă 25% din teritoriu geo-
grafic delimitat.  

5)    Clima asigură condiţii excepţionale de maturare 
a strugurilor, cu insolaţie de 2100-2200 ore în 
timpul anului, cu temperatura medie anuală de 
10-12°C şi suma temperaturilor active de 
2900-3100°C. Valoarea medie a temperaturii în 
luna ianuarie este de -3,5, -4°C, iar în luna iulie 
de 20-21°C, acestea fiind modificate de 
prezenţa pădurilor şi a vânturilor nord-vestice, 
care asigură o tamponare a extremelor şi res-
pectiv are un impact semnificativ asupra ca-
lităţii şi stării sanitare a strugurilor. 

6)    Calitatea excepţională şi distinctivă a vinurilor 
din zona delimitată “Codru” este asigurată de 
forţa de muncă calificată, formată timp de 
milenii, de tradiţii şi de implementarea raţională 
a tehnologiilor noi de cultivare a strugurilor şi 
de producere a vinurilor.  

 
 
 



MD - BOPI 9/2012                                                                 GEOGRAPHICAL INDICATI ONS 

 114

IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA 
ŞI ETICHETAREA 

 
Condi ţii de ambalare 
Vinurile cu IGP "Codru" pot fi comercializate 

numai îmbuteliate (ambalate). Comercializarea în 
vrac a vinurilor materie primă cu IGP "Codru", inclu-
siv tratate сu vinurile materie primă cu IGP "Codru", 
poate fi efectuată doar în interiorul zonei geo-
grafice. 

Îmbutelierea (ambalarea) vinurilor cu IGP "Codru" 
poate fi efectuată numai în zona delimitată "Codru", 
în recipiente admise pentru folosire în acest scop 
(butelii de sticlă, ambalaje de tipul bag-in-box etc.) 
cu capacitatea de maximum 20 l. 

Îmbutelierea (ambalarea) vinurilor cu IGP "Codru" 
poate fi efectuată de către producător sau alţi agenţi 
economici din zona delimitată.  

Condi ţii de etichetare 
Ambalajele vinurilor cu IGP "Codru" sunt dotate 

în mod obligatoriu cu etichete elaborate şi aplicate 
în conformitate cu reglementările în vigoare. Aplica-
rea contraetichetei pe recipientele de comerciali-
zare este opţională. 

Indicaţiile obligatorii la etichetare se înscriu în 
acelaşi câmp vizual, pe eticheta principală. Menţiu-
nea categoriei vinului şi inscripţia "cu indicaţie geo-
grafică protejată ”Codru”” trebuie să fie plasată în 
acelaşi câmp vizual, pe eticheta principală. 

Menţiunea „cu indica ţie geografic ă protejat ă 
”Codru””  poate fi urmată de denumirea unuia sau 
mai multor soiuri de struguri de vinificaţie, sau de 
denumirea comercială a vinului, conform regle-
mentărilor în vigoare şi condiţiilor fixate în caietul de 
sarcini. 

Menţiunea unuia sau mai multor soiuri de stru-
guri este rezervată atât vinurilor albe, roze şi roşii, 
cât şi vinurilor spumante de calitate şi vinurilor 
spumante aromate. 

Alte informaţii obligatorii sau facultative de pe 
etichetă sau contraetichetă (soiul de struguri sau 
denumirea comercială a vinului, categoria produ-
sului, marca producătorului etc.) sunt plasate în aşa 
fel încât să nu creeze confuzii cu indicaţia geo-
grafică protejată. 

Vinurile de soi, vinurile din amestec de soiuri şi 
vinurile de cupaj, fabricate din soiuri de struguri 
admise, pot purta menţiunea „Indicaţie geografică 
protejată „Codru””, urmată de denumirea soiului 
(soiurilor) sau denumirea comercială a vinului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soiurile de struguri care pot fi menţionate la 
marcarea vinurilor de soi cu IGP "Codru" sunt 
prezentate în următorul tabel: 

 
Vinuri albe Vinuri roze Vinuri ro şii 

Aligote, 
Chardonnay, 
Feteasca 

Cabernet 
Sauvignon, 

Cabernet 
Sauvignon, 

Albă, Feteasca 
Regală, grupa 

Merlot, Pinot 
Noir, 

Cabernet Franc, 
Feteasca 

Muscat, grupa 
Pinot*, Cabernet*, 

Rara Neagră, 
Feteasca 

Neagră, 
Malbec, Merlot, 

Risling de Rhin , 
Rkaţiteli, 

Neagră Pinot Noir, Rara 
Neagră, 

Sauvignon, 
Traminer roze 

 Saperavi 

*pentru Pinot Noir şi Cabernet cu menţiunea 
"prelucrat pe alb". 
 

X. ALTE CONDIŢII  
 

La fabricarea vinurilor cu IGP “Codru” se 
interzice: 

- fabricarea vinurilor roşii prin tratarea termică a 
mustuielii proaspete, urmată de fermentarea mus-
tului “pe alb”; 

- fabricarea vinurilor licoroase prin metoda de 
cupaj din vinurile materie primă seci şi componenţi 
de cupaj nefermentaţi; 

- folosirea pentru alcoolizare la fabricarea vi-
nurilor licoroase a altor alcooluri decât a celor de 
origine vinicolă;  

- pasteurizarea vinurilor materie primă la toate 
etapele de producere; 

- tratamentele de demetalizare a vinurilor prin 
cleirea lor cu ferocianură de potasiu. 

 
XI. REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA 

CAIETULUI DE SARCINI  
  
  

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Details.as
px?id=3211&cs=2&domain=1 
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Lista denumirilor de origine pentru care se solicit ă protec ţie 
în Republica Moldova conform Aranjamentului  

de la Lisabona privind protec ţia denumirilor de origine  
a produselor şi înregistrarea lor interna ţional ă  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate  

(codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea de origine a produsului,  
transliterarea / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului  

Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Cod 
ST.3 
OMPI 

Denumirea de 
origine 

Traducerea Produsul 

1 2 3 4 5 6 7 
1. AO 0905 12.06.2012 MX ARROZ DEL 

ESTADO DE 
MORELOS 

Orez din statul 
Morelos 

Orez palay, integral sau brun, 
alb, produse derivate din orez: 
coji, boabe medii, boabe trei 
sferturi, boabe mici, tărâţe şi 
făină din orez 

 
 



1
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V 
Design industrial / Industrial design  

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

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

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

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode prescribed 
by the Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law. 

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

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

The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected. 

P

L



MD - BOPI 9/2012                                                                                               DESIGN 

 118 

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. 01-01  

(21) f 2012 0066 

(22) 2012.07.04 
(28) 3 

(71)(72)  MÎRZA Ghenadie, MD 
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292,  

 MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Ciocolat ă pe băţ 

 

(55) 
 

 

 

 

  

 

   

1.1  1.2  1.3  2.1  2.2  3.1  3.2 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 02-04  

(21) f 2012 0056 
(22) 2012.06.04 
(28) 14 

(57)     Culori revendicate:  
modelul 2 - alb, albastru;  
modelul 3 - alb, albastru;  

modelul 4 - alb, albastru;  
modelul 5 - alb, albastru;  

modelul 6 - alb, albastru;  

modelul 12 - negru, cafeniu, alb;  
modelul 13 - alb, negru, albastru;  
modelul 14 - alb, negru, verde 

(71)(72)  BECHER Valeriu, MD 
 Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200,  
 Bender, Republica Moldova 
(54) Încălţăminte, t ălpi  

 

(55) 
 

 

1  2 
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(21)   f 2012 0056 
 

 
 

3  4 

 

 
 

5  6 

 
 

 

 

7  8 
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(21)   f 2012 0056 
 

 

9  10 

 
 

11  12 

 
 

13.1  13.2 

 

 

 
14.1  14.2 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2012 0057 
(22) 2012.06.05 
(28) 1 

(71) EURCOLOR COM S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 

 Str. Ştefan cel Mare şi Sfănt nr. 3, MD-3701, 

Străşeni, Republica Moldova 
(72) TETEREA Nicolae, MD 
(54) Butelie  

 

(55) 
 

  

 
 

 

 
 

 1.1  1.2  1.3  1.4 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2012 0064 
(22) 2012.06.26 

(28) 3 
 

(71) FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU,  
 ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD 

Str. Transnistria nr. 20, MD-2023,  

 Chişinău, Republica Moldova 
(54) Butelii  

 

(55) 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
1.1  1.2  1.3  2.1  2.2  3.1 
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(21)   f 2012 0064 

3.2 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 09-05; 19-08  

(21) f 2012 0031 
(22) 2012.03.23 

(28) 7 
(57)    Culori revendicate:  

modelul 1 - roşu, galben, gri, negru, alb;  

modelul 2 - albastru, galben, gri, negru, alb;  
modelul 3 - verde, roşu, gri, negru, alb;  

modelul 4 - gri, roşu, negru, alb;  
modelul 5 - albastru, roşu, gri, negru, alb;  
modelul 6 - galben, roşu, negru, alb;  

modelul 7 - roşu, galben, gri, negru, alb 
(71)(72)   CAVCALIUC Eugenia, MD 

Str. Ceucari nr. 2, bloc 7, ap. 67, MD-2020, 

Chişinău, Republica Moldova 
(54) Saci pentru amestecuri uscate  

 

(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 

 

 
  

 

 

 
1.1  1.2  1.3  1.4 
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(21)   f 2012 0031 
 

 
1.5 

 
 

 

 

 

  

 
2.1  2.2  2.3  2.4 
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(21)   f 2012 0031 
 
 

 
2.5 

 

 
   

 
3.1  3.2  3.3  3.4 
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(21)   f 2012 0031 
 

 
3.5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4.1  4.2  4.3  4.4 
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(21)   f 2012 0031 
 
 

 
4.5 

 
 

  

 
5.1  5.2  5.3 

 
 

5.4 
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(21)   f 2012 0031 
 

 
5.5 

 
 

 

6.1  6.2 
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(21)   f 2012 0031 
 

 

 
6.3 

 
 

 

 

 

 

 

7.1  7.2  7.3  7.4 
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(21)   f 2012 0031 
 

 
7.5 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 14-04 

(21) f 2012 0071 

(22) 2012.07.13 
(28) 4 
 

 

(71) AGENŢIA DE STAT PENTRU  
 PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A  
 REPUBLICII MOLDOVA, MD 
 Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, MD-2024, 

Chişinău, Republica Moldova 
(54) Interfeţe grafice pentru utilizatori 

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

 

 
1 
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(21) f 2012 0071 
 

 
2 

 

 
3 

 



DESIGN   MD - BOPI 9/2012 
 

 135 

(21)   f 2012 0071 
 

 
4 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 19-08 

(21) f 2011 0063 

(22) 2011.09.07 
(28) 4 
(57)    Culori revendicate:  

desenul 1 - roşu, roz, oranj, verde, maro, 
cafeniu, galben, negru, bronz;  
desenul 2 - violet, albastru, verde, maro, 

cafeniu, galben, negru, bronz;  

desenul 3 - portocaliu, galben, maro, verde, 
cafeniu, negru, bronz;  

desenul 4 - roşu, violet, roz, verde, turcoaz, 
negru, bronz. 

(71) DIONYSOS-MERENI, SOCIETATE PE  

 ACŢIUNI, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 9, MD-6527,  

 Merenii Noi, Anenii Noi, Republica Moldova 
(54) Etichete 

 
(55) 

Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21) f 2011 0063 
 

 
1 

 

 
2 
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(21)   f 2011 0063 

 
3 

 

 
4 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2012 0073 

(22) 2012.07.17 
(28) 1 
(57)     Culori revendicate:  

          galben, cafeniu, roşu, albastru, alb, verde, gri, 
negru, roz, violet 

(71)(72)  GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(54) Etichet ă 

 
(55) 
 

 
1 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2012 0030 

(22) 2012.03.23 
(28) 1 

(71)(72)  CAVCALIUC Eugenia, MD 
Str. Ceucari nr. 2, bloc 7, ap. 67,  

MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Simbol grafic  

 

(55) 
 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
1 

 

 



DESIGN   MD - BOPI 9/2012 
 

 139 

 
(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2012 0068 
(22) 2012.07.05 
(28) 1 

(71)(72)  SULTAN Oleg, MD 

Str. Albişoara nr. 76, bloc 6, ap. 128,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(54) Imagine grafic ă 

 
(55) 
 

 

1 

 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2012 0069 
(22) 2012.07.06 
(28) 3 

(57)    Culori revendicate:  
desenul 1 - alb, negru, roşu, cafeniu, galben, 
violet, sur;  

desenul 2 - alb, negru, roşu, cafeniu, galben, 
violet, sur;  

 desenul 3 - alb, negru, roşu, cafeniu, galben, 

violet, sur 
(71) FIDESCO S.R.L., COMPANIE 

INDUSTRIALĂ DE COMERŢ, MD 

Str. Petricani nr. 19,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(54) Simboluri grafice  
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(21)   f 2012 0069 
 

(55) 
 

 

1  2 

 
 
 

3 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  

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

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

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr.  

certifica-
tului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de de-

sene şi mo-
dele indus- 

triale (nr. de-
senului şi 
modelului 
industrial)  

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 1393 2012.08.09 2016.10.12 f 2011 0072 2011.10.12 11-01 100 POPOV Ana, MD 
Str. Pietrarilor nr. 8,  
bloc 1, ap. 38,  
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

2/2012 

2 1394 2012.08.16 2016.11.30 f 2011 0076 2011.11.30 32-00 45 COJOCARU Ruslan, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2, 
bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

2/2012 

 
 

FF4L Lista cererilor de înregistrare a desenelor/mo delelor 
industriale care con ţin solicitarea de amânare a public ării  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, data de expirare a 
termenului de amânare a publicării, solicitantul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(46) 
Data de expirare  

a termenului  
de amânare 

(71) 
Solicitant, cod ST.3 OMPI 

1 f 2011 0084 2011.12.15 2013.12.15 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în august 2012 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

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

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1374 01-04 f 2010 0074 2010.07.23 5 HARVIT PRO S.R.L., MD 4/2012 
2 1385 12-08 f 2011 0058 2011.08.10 1 CHONGQING SOKON 

INDUSTRY GROUP STOCK 
CO., LTD. , CN 

6/2012 

3 1388 19-08 f 2011 0059 2011.08.12 1 ENTEH S.A., MD 6/2012 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică  următoarele date: numărul curent, numărul  certificatului, data expirării termenului  
de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene  

şi modele industriale reînnoite (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 
1 465 2017.07.11 f 2002 0083 2002.07.11 09-03; 

13-99 
3 VAPTOS S.R.L., MD 

Str. Coloniţa nr. 108,  
MD-2042, Chişinău,  
Republica Moldova 

4/2003 
12/2003 

2 1076 2016.12.29 f 2007 0002 2006.12.29 28-03 9 CIUNTU Elena, MD 
Str. Eminescu nr. 12,  
MD-4823, Goianul Nou,  
Chişinău, Republica Moldova 

10/2008 
1/2009 

 
 

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, 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) 
Nr. de 

desene 
şi modele 
industriale 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/075364 2011.02.16 ALFRED 

KÄRCHER 
GMBH & CO. 
KG, DE 

Părţi componente 
pentru aspiratoare de 
presiune înaltă / Parts of 
high pressure cleaner / 
Parties de nettoyeurs à 
haute pression 

15-05 8 2016.02.16 6/2012 

2 DM/077420 2011.12.30 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Unitate de afişare 
pentru ceas de mână / 
Display unit for 
wristwatch / Présentoir 
pour montre-bracelet 

20-02 1 2016.12.30 3/2012 

3 DM/077438 2011.10.11 
 

2011.05.17, 
137938, CH 

SOCIETE DES 
PRODUITS 
NESTLE S.A., 
CH 

Cub pentru bulion / 
Bouillon tablet / Cube 
de bouillon 

01-99 1 2016.10.11 3/2012 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 DM/077483 2012.01.11 TISSOT SA 

(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Carcase pentru ceasuri; 
carcasă pentru ceas cu 
brăţară / Watch cases; 
watch case with 
bracelet / Boîtes de 
montres; boîte de 
montre avec bracelet 

10-02 5 2017.01.11 4/2012 

5 DM/077618 2012.02.02 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Ceas de mână; partea 
de jos a ceasului / 
Wristwatch; watch case 
bottom / Montre-
bracelet; fond de boîte 
de montre 

10-02, 07 2 2017.02.02 6/2012 

6 DM/077619 2012.02.03 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2017.02.03 6/2012 

7 DM/077625 2012.02.06 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 5 2017.02.06 6/2012 

 
 

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, 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) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
01-99 DM/077438 2011.10.11 

 
2011.05.17, 
137938, CH 

SOCIETE DES 
PRODUITS NESTLE 
S.A., CH 

Cub pentru bulion / 
Bouillon tablet / Cube 
de bouillon 

1 2016.10.11 3/2012 

10-02 DM/077483 2012.01.11 TISSOT SA  
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), CH 

Carcase pentru ceasuri; 
carcasă pentru ceas cu 
brăţară / Watch cases; 
watch case with 
bracelet / Boîtes de 
montres; boîte de 
montre avec bracelet 

5 2017.01.11 4/2012 

10-02 DM/077619 2012.02.03 OMEGA SA  
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

3 2017.02.03 6/2012 

10-02 DM/077625 2012.02.06 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

5 2017.02.06 6/2012 

10-02, 
07 

DM/077618 2012.02.02 OMEGA SA  
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Ceas de mână; partea 
de jos a ceasului / 
Wristwatch; watch case 
bottom / Montre-
bracelet; fond de boîte 
de montre 

2 2017.02.02 6/2012 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
15-05 DM/075364 2011.02.16 ALFRED KÄRCHER 

GMBH & CO. KG, DE 
Părţi componente 
pentru aspiratoare de 
presiune înaltă / Parts of 
high pressure cleaner / 
Parties de nettoyeurs à 
haute pression 

8 2016.02.16 6/2012 

20-02 DM/077420 2011.12.30 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Unitate de afişare 
pentru ceas de mână / 
Display unit for 
wristwatch / Présentoir 
pour montre-bracelet 

1 2016.12.30 3/2012 

 
 
 

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/038736 PARFUMS CHRISTIAN DIOR 

(SOCIÉTÉ ANONYME), FR 
1 2017.01.08(3R) 12/1997 8/2012 

2 DM/039469 KRÜGER GMBH & CO. KG, DE 1 2017.03.10(3R) 12/1997 8/2012 
3 DM/040171 KRÜGER GMBH & CO. KG, DE 1 2017.05.20(3R) 12/1997 8/2012 
4 DM/057646 WESTFALISCHE TEXTIL - 

GESELLSCHAFT  
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

1(17) 2016.10.22(2R) 6/2002 8/2012 

5 DM/058946 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2017.02.18(2R) 10/2002 8/2012 

6 DM/058963 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ  
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

15(3,7,11,14,15, 
16,17,18,21,22,23, 

24,26,27,32) 

2017.02.18(2R) 10/2002 8/2012 

7 DM/058976 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ  
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

6(1,3,4,5,6,8) 2017.02.18(2R) 10/2002 8/2012 

8 DM/058977 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ  
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

4(3,5,7,10) 2017.02.18(2R) 10/2002 8/2012 

9 DM/058978 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ  
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

1 2017.02.18(2R) 10/2002 8/2012 

10 DM/058979 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ  
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

17(2,3,6,9,17,19, 
20,21,27,31,32,33, 

34,35,36,37,38) 

2017.02.18(2R) 10/2002 8/2012 

11 DM/058980 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ  
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

3(4,11,15) 2017.02.18(2R) 10/2002 8/2012 

12 DM/059183 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ  
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

13(1,2,5,8,10,11,23,
25,26,27,33,36,39) 

2017.02.18(2R) 11/2002 8/2012 

13 DM/059302 INTERIOR'S S.A., FR 1 2017.03.07(2R) 11/2002 8/2012 
14 DM/059320 INTERIOR'S S.A., FR 2 2017.03.07(2R) 11/2002 8/2012 
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1 2 3 4 5 6 7 
15 DM/059333 INTERIOR'S S.A., FR 1(2) 2017.03.07(2R) 11/2002 8/2012 
16 DM/059382 INTERIOR'S S.A., FR 2 2017.03.07(2R) 11/2002 8/2012 
17 DM/059944 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ  

PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 
2 2017.02.18(2R) 1/2003 8/2012 

18 DM/060077 SOCIETE JAS HENNESSY & CO 
SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

1 2017.05.17(2R) 1/2003 8/2012 

19 DM/068983 CHINOIN GYÓGYSZER ÉS 
VEGYÉSZETI TERMÉKEK  
GYẤRA ZRT., HU 

6 2017.05.21(1R) 4/2008 8/2012 

 
 
 

 
 

 

 



1
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VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protec ţie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi 

din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments produced in the legal status of the applica-

tions and titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses there-

of; data relating to the withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, rein-

stated 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 Brevet  

de invenţie  
de scurtă 
durată 

s 2012 0038 517 6/2012 (13) Y 
(54) Procedeu de obţinere a 
materialului săditor de mentă 
(Mentha piperita L.) de pe 
plantaţia degenerată 
 
 
(57) 
Invenţia se referă la agricultură, 
în particular la un procedeu de 
obţinere a materialului săditor  
de mentă (Mentha piperita L.)  
de pe plantaţii degenerate. 
Procedeul, conform invenţiei, 
include selectarea rizomilor  
de mentă dezvoltaţi, separarea 
părţii apicale a acestora cu 
lungimea de 5…10 cm, 
creşterea din rizomi a răsadului 
în seră, separarea segmentelor 
apicale ale răsadului cu prima 
pereche de frunze, 
înrădăcinarea acestora la lumină 
în cuve cu apă la temperatura 
de 18…24°С, trecerea 
segmentelor înrădăcinate  
cu radicele de 10…15 mm în 
substrat nutritiv, care conţine 
turbă, sol humic şi nisip în raport 
de  1:1:1 şi creşterea lor până  
la formarea a 4…6 perechi  
de frunze. 
 
 
(54)  
Способ получения  
растительного материала 
мяты (Mentha piperita L.)  
с вырождающейся плантации 
 
 
(57)  
Изобретение относится  
к сельскому хозяйству,  
в частности к способу  
получения растительного 
материала мяты (Mentha 
piperita L.) с вырождающейся 
плантации. Способ, согласно 
изобретению, включает отбор 
развитых корневищ, отделение 
от них верхней части длиной 
5…10 см, выращивание из 
корневищ рассады в парнике, 
отделение верхних отрезков 
рассады с первой парой  
листьев, укоренение их при 
освещении в емкости с водой 
при температуре 18…24°С, 
пересадку укоренившихся 
отрезков с корешками  
10…15 мм в питательный 

(13) Y8 
(54) Procedeu de obţinere a 
materialului săditor de mentă 
(Mentha piperita L.) de pe 
plantaţia supusă degenerării 
 
 
(57)  
Invenţia se referă la agricultură, 
în particular la un procedeu de 
obţinere a materialului săditor  
de mentă (Mentha piperita L.) de 
pe plantaţia supusă degenerării. 
Procedeul, conform invenţiei, 
include selectarea rizomilor  
de mentă dezvoltaţi, separarea 
părţii apicale a acestora cu 
lungimea de 5…10 cm, 
creşterea din rizomi a răsadului 
în seră, separarea segmentelor 
apicale ale răsadului cu prima 
pereche de frunze, 
înrădăcinarea acestora la lumină 
în cuve cu apă la temperatura 
de 18…24°С, trecerea 
segmentelor înrădăcinate  
cu radicele de 10…15 mm în 
substrat nutritiv, care conţine 
turbă, sol humic şi nisip în raport 
de 1:1:1 şi creşterea lor până  
la formarea a 4…6 perechi  
de frunze. 
 
 
(54)  
Способ получения  
растительного материала 
мяты (Mentha piperita L.)  
с плантации подверженной 
вырождению 
 
(57)  
Изобретение относится  
к сельскому хозяйству,  
в частности к способу  
получения растительного 
материала мяты (Mentha 
piperita L.) с плантации  
подверженной вырождению. 
Способ, согласно изобретению, 
включает отбор развитых 
корневищ, отделение  
от них верхней части длиной 
5…10 см, выращивание из 
корневищ рассады в парнике, 
отделение верхних отрезков 
рассады  с первой парой ли-
стьев, укоренение их при 
освещении в емкости с водой 
при температуре 18…24°С, 
пересадку укоренившихся 
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субстрат, содержащий торф, 
чернозем и песок в 
соотношении 1:1:1  
и доращивание их до  
формирования 4…6 пар 
листьев. 
 
 
 
(54)  
Process for obtaining plant 
material of mint (Mentha  
piperita L.) from degenerate 
plantation  
 
  
(57)  
The invention relates to  
agriculture, in particular to  
a process for obtaining plant 
material of mint (Mentha  
piperita L.) from degenerate 
plantation. 
The process, according to the 
invention, includes the selection 
of developed mint rhizomes, 
separation of their apical part of 
a length of 5…10 cm, growing 
from rhizomes of seedlings in 
the greenhouse, separation of 
the apical segments of seedlings 
with the first pair of leaves, 
rooting thereof in the light in 
vats with water at a temperature 
of 18…24°C, transplantation  
of rooted segments with rootlets 
of 10…15 mm in nutrient  
substrate, containing peat, black 
earth and sand in the ratio of 
1:1:1 and growing thereof  
to the formation of 4…6 pairs  
of leaves. 

отрезков с корешками  
10…15 мм в питательный 
субстрат, содержащий торф, 
чернозем и песок в  
соотношении 1:1:1 и  
доращивание их до  
формирования 4…6 пар 
листьев. 
 
(54)  
Process for obtaining plant 
material of mint (Mentha 
 piperita L.) from plantation 
under degeneration 
 
 
(57)  
The invention relates to  
agriculture, in particular to a 
process for obtaining plant 
material of mint (Mentha  
piperita L.) from plantation  
under degeneration 
The process, according to the 
invention, includes the selection 
of developed mint rhizomes, 
separation of their apical part  
of a length of 5…10 cm, growing 
from rhizomes of seedlings in 
the greenhouse, separation  
of the apical segments of  
seedlings with the first pair  
of leaves, rooting thereof 
in the light in vats with water  
at a temperature of 18…24°C, 
transplantation of rooted  
segments with rootlets of 
10…15 mm in nutrient substrate, 
containing peat, black earth and 
sand in the ratio of 1:1:1 and 
growing thereof to the formation 
of 4…6 pairs of leaves. 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

029792 - 11/2011 (540)  

 

(540)  

3 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

030744 - 4/2012 (511)  
28 - jocuri, jucării; articole de 
gimnastică şi de sport; jucării  
cu telecomandă; mijloace de 
transport, automobile, avioane, 
modele de vehicule, modele de 
avioane, modele de automobile, 
automobile, modele de 
asamblare, automobile cu 
telecomandă, modele la scară, 
modele la scară de motociclete 
şi biciclete, toate produsele 
menţionate mai sus necuprinse 
în alte clase. 

(511)  
28 - jocuri, jucării; articole  
de gimnastică şi de sport, cu 
excepţia schiurilor şi articolelor 
de sport care se referă la tipurile 
de sport de iarnă sau la schiurile 
nautice şi la alte articole de 
sport utilizate în sportul nautic; 
jucării cu telecomandă; mijloace 
de transport, automobile, 
avioane, modele de vehicule, 
modele de avioane, modele de 
automobile, automobile, modele 
de asamblare, automobile cu 
telecomandă, modele la scară, 
modele la scară de motociclete 
şi biciclete, toate produsele 
menţionate mai sus necuprinse 
în alte clase. 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 Cereri de 

înregistrare 
a mărcilor 

030042 
 

030359 
030360 

 
030774 

 
030786 

- 
 
 

2/2012 
 

3/2012 
 
 

6/2012 
 

(730)  
Merck Sharp & Dohme Corp., 
corporaţie din statul New Jersey, 
US 
One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey,  
08889-0100, Statele Unite  
ale Americii 

(730)  
Schering Corporation, US 
 
 
2000 Galloping Hill Road,  
Kenilworth, New Jersey 07033, 
Statele Unite ale Americii 

5 Cereri de 
înregistrare 
a mărcilor 
 

030649 
 

030678 
 

030679 

- 6/2012 
 
 

(730)  
Schering Corporation, US 
 
2000 Galloping Hill Road, 
Kenilworth, New Jersey 07033, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Merck Sharp & Dohme Corp., 
US 
One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey 08889, 
Statele Unite ale Americii 

6 Marcă 011585 9926 7/2003 
12/2003 

(730)  
ZERNOFF S.R.L., societate 
comercială, MD 

(730) 
 ZERNOFF S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

7 Marcă 013100 11651 12/2003 
1/2005 

 
 

(730)  
NISVIN PROIECT S.R.L., firmă 
de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 41,  
bloc 2, ap. 4, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730) 
"VINTAGE AVENUE" S.R.L., MD 
 
str. Ştefan cel Mare, 29,  
MD-3711, or. Bucovăţ, Străşeni, 
Republica Moldova 

8 Mărci 012883 
 
 

012521 

10786 
 
 

10584 

12/2003 
 7/2004 

 
11/2003 
  6/2004 

(730)  
Str. Igor Vieru nr. 3, bloc 1, ap. 113, 
MD-2075, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Str. 31 August 1989  nr. 1,  
MD-4800, Criuleni,  
Republica Moldova 

9 Marcă 011669 10160 10/2003 
3/2004 

(730) 
20 Manchester Square, 
London, W1U 3AN, Regatul Unit 

(730) 
26th floor, Portland House, 
Bressenden Place, London  
SW 1E 5 BG, Regatul Unit 

10 Mărci 007105 
 
 

007106 
 

022866 

R 6107 
 
 

R 6108 
 

19460 

8/1998 
2/1999 
5/2008 
4/2009 

 
3/2010 

(730)  
6 St. Andrew Street, London 
EC4A 3AE, England,  
Regatul Unit 

(730)  
Palmerston House, 814 Brighton 
Road, Purley, Surrey CR8 2BR, 
Regatul Unit 

11 Marcă  002489 R 3719 10/1995 
6/1996 
3/2005 

(730)  
Sønderhøj 1, 1., DK-8260 Viby J, 
Danemarca 

(730) 
Sønderhøj 1,  DK-8260 Viby J, 
Danemarca 

12 Marcă  001129 R 3669 9/1995 
4/1996 
1/2005 

 

(730)  
Bowdon House, Ashburton 
Road West, Trafford Park, 
Mancheser, M17 1RA,  
Regatul Unit 

(730) 
Manchester International Office 
Centre, Styal Road, Manchester 
M22 5TN, Regatul Unit 

13 Mărci 003365 
 

003366 
 

003452 
 
 

003453 
 
 

003463 
 
 

003457 
 
 

003367 
 
 

003369 

R 2086 
 

R 2087 
 

R 2141 
 
 

R 2142 
 
 

R 2147 
 
 

R 2188 
 
 

R 2269 
 
 

R 2271 

9/1995 
3/2004 

 
 

10/1995 
3/2004 

 
10/1995 
5/2004 

 
10/1995 
3/2004 

 
11/1995 
3/2004 

 
11/1995 
3/2004 

 
 

(730)  
Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey, 08889-0100, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Schering Corporation, US 
2000 Galloping Hill Road,  
Kenilworth, New Jersey 07033, 
Statele Unite ale Americii 
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003371 
 
 

003374 
 
 

003377 
 
 

003392 
 
 

003947 
 
 
 

003456 
 
 

003459 
 
 

003386 
 
 
 

004408 
 
 
 

004854 
 
 
 

004659 
 
 
 

005563 
 

005567 
 

005565 
 
 
 

006428 
 
 
 

007084 
 

007086 
 

007087 
 

007088 
 

007089 
 

007255 
 
 
 

007851 
 
 

R 2273 
 
 

R 2276 
 
 

R 2279 
 
 

R 2292 
 
 

R 3947 
 
 
 

R 3993 
 
 

R 3994 
 
 

R 4103 
 
 
 

R 4212 
 
 
 

R 4712 
 
 
 

R 4753 
 
 
 

R 5126 
 

R 5129 
 

R 5639 
 
 
 

R 5644 
 
 
 

R 6065 
 

R 6067 
 

R 6068 
 

R 6069 
 

R 6070 
 

R 6140 
 
 
 

R 6614 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/1996 
10/1996 
4/2005 

 
4/1996 

10/1996 
 

3/2004 
 
 

4/1996 
11/1996 
3/2004 

 
5/1996 

12/1996 
5/2005 

 
11/1996 
7/1997 
5/2005 

 
8/1996 
7/1997 
5/2005 

 
5/1997 

11/1997 
1/2005 

 
6/1997 
6/1998 
1/2006 

 
1/1998 
6/1998 

12/2006 
 

8/1998 
1/1999 

12/2006 
 
 
 
 
 
 
 

9/1998 
3/1999 
2/2007 

 
3/1999 
9/1999 
3/2008 
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008269 
 
 
 

008401 
 
 
 

009392 
 
 
 

009393 
 
 
 

009692 
 

009693 
 

009977 
 
 
 

010394 
 
 
 

011121 
 
 
 

011628 
 

011629 
 

012090 
 

012091 
 

011757 
 
 

013949 
 

013950 
 

015881 
 
 

016807 
 

016808 
 

018990 
 

019157 
 

019147 
 
 

019791 
 
 

020112 
020113 
020114 

R 6909 
 
 
 

R 7025 
 
 
 

R 7940 
 
 
 

R 7989 
 
 
 

R 8175 
 

R 8176 
 

R 8448 
 
 
 

R 8812 
 
 
 

R 9431 
 
 
 

10034 
 

10035 
 

10513 
 

10514 
 

10978 
 
 

11721 
 

11722 
 

13295 
 
 

13855 
 

13856 
 

15253 
 

15305 
 

15496 
 
 

15688 
 
 

16125 
16126 
16127 

7/1999 
1/2000 
3/2008 

 
9/1999 
3/2000 

12/2008 
 

12/2000 
5/2001 
7/2010 

 
1/2001 
6/2001 
8/2010 

 
4/2001 
9/2001 
8/2010 

 
9/2001 
2/2002 
5/2011 

 
3/2002 
8/2002 
8/2011 

 
12/2002 
5/2003 
6/2012 

 
8/2003 
1/2004 

 
 

11/2003 
5/2004 

 
 

8/2003 
8/2004 

 
8/2004 
2/2005 

 
 

10/2005 
3/2006 

 
3/2006 
8/2006 

 
 

4/2007 
9/2007 

 
 

6/2007 
11/2007 

 
7/2007 

12/2007 
 

10/2007 
3/2008 
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020111 
 
 

020581 

16279 
 
 

16364 

11/2007 
4/2008 

 
12/2007 
5/2008 

14 Mărci 004305 
 
 

004308 
 
 

004309 
 

004223 
 
 

004297 
 

004296 
 

004298 
 

004299 
 

004300 
 

004208 
 

004209 
 
 
 

004222 
 
 

004224 

R 3027 
 
 

R 3030 
 
 

R 3031 
 

R 3239 
 
 

R 3548 
 

R 3615  
 

R 3616 
 

R 3617 
 

R  3618 
 

R 4050 
 

R 4051 
 
 
 

R 4061 
 
 

R 4062 

2/1996 
5/2005 

 
2/1996 
4/2005 

 
 
 

3/1996 
4/2005 

 
4/1996 
5/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/1996 
11/1996 
5/2005 

 
4/1996 

11/1996 
 

4/1996 
11/1996 
5/2005 

(730)  
Schering Corporation, corporaţia 
statului New Jersey, US 
Galloping Hill Road, Kenilworth, 
New Jersey, 07033,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Merck Sharp & Dohme Corp., 
US 
One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey 08889, 
Statele Unite ale Americii 

15 Mărci  004225 
 
 
 

004214 

R 3240  
 
 
 

R 4056 

3/1996 
5/2005 

 
 

4/1996 
11/1996 
4/2005 

(730)  
Schering Corporation,   
New Jersey Corporation, US 
Galloping Hill Road, Kenilworth, 
New Jersey, 07033,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Merck Sharp & Dohme Corp., 
US 
One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey 08889, 
Statele Unite ale Americii 

16 Marcă  004212 R 4054 
 
 
 
 
 

4/1996 
11/1996 
4/2005 

 

(730) 
SCHERING CORPORATION, 
CORPORAŢIA STATULUI 
NEW JERSEY, US 
GALLOPING HILL ROAD, 
KENILWORTH, NEW JERSEY 
07033, Statele Unite ale Americii 

(730)  
Merck Sharp & Dohme Corp., 
US 
One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey 08889, 
Statele Unite ale Americii 

17 Mărci  004526 
 
 
 

004527 
 
 
 

004528 
 

004529 
 

004531 
 
 

R 4242 
 
 
 

R 4243 
  
 
 

R 4244  
 

R 4245 
 

R 4246  
 
 

6/1996 
1/1997 
6/2005 

 
6/1996 
1/1997 
8/2005 

 
6/1996 
1/1997 
6/2005 

 
6/1996 
1/1997 
8/2005 

(730) 
SCHERING CORPORATION,  
a New Jersey corporation, US 
Galloping Hill Road, Kenilworth, 
NewJersey, 07033,  
Statele Unite ale Americii 

(730) 
 Merck Sharp & Dohme Corp., 
US 
One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey 08889, 
Statele Unite ale Americii 



MD - BOPI 9/2012  

 154

004533 
 
 

004534 
 

004530 

R 4247 
 
 

R 4248 
 

R 5110 

6/1996 
1/1997 
6/2005 

 
 

9/1996 
11/1997 
6/2005 

18 Mărci  004306 
 
 

004302 
 
 
 

004211 
 
 

004218 
 

004219 
 

004220 

R 3028 
 
 

R 3620 
 
 
 

R 4053 
 
 

R 4057 
 

R 4058 
 

R 4059 

2/1996 
5/2005 

 
3/1996 
4/2005 

 
 

4/1996 
11/1996 
4/2005 

 
 

(730)  
SCHERING CORPORATION, 
corporaţia statului New Jersey, 
US 
Galloping Hill Road, Kenilworth, 
NewJersey, 07033, Statele 
Unite ale Americii 

(730)  
Merck Sharp & Dohme Corp., 
US 
 
One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey 08889, 
Statele Unite ale Americii 

19 Marcă 007383 R 5756 3/1998 
8/1998 
2/2008 

 

(730)  
SCHERING CORPORATION, 
corporaţie din statul New Jersey, 
US 
Galloping Hill Road, Kenilworth, 
New Jersey, 07033,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Merck Sharp & Dohme Corp., 
US 
 
One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey 08889, 
Statele Unite ale Americii 

20 Marcă 005393 R 4900 
 

4/1997 
9/1997 
7/2006 

 
 

(730)  
SCHERING CORPORATION, 
US 
Galloping Hill Road, Kenilworth, 
State of New Jersey, 07033, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Merck Sharp & Dohme Corp., 
US 
One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey 08889, 
Statele Unite ale Americii 

 
 

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 Cereri de 

înregistrare 
a invenţiilor 

a 2010 0076 
29.10.2008 

 
a 2010 0077 
29.10.2008 

–  
 
 

– 

1/2011 
 
 
 

1/2011 

SIEGFRIED GENERICS 
INTERNATIONAL AG, CH 
Untere Brühlstrasse 4, 
CH-4800 Zofingen, Elveţia 

SANOFI SA, CH 
 
11, rue de Veyrot 1217 
Meyrin, Elveţia 

1912 
2012.08. 20 

2 Mărci 016341 
08.02.2005 
 

 
017756 

14.09.2005 
 

 
016049 

10.01.2005 
020812 

 

14492 
 
 
 

14543 
 
 
 

14638 
 

16741 
 

5/2006           
2/2007           
8/2010 

 
9/2006           
2/2007           
8/2010 

 

3/2006           
3/2007           
8/2010 
3/2008           

XENON S.R.L., MD 
 
str. Tolstoi Lev, nr. 36,  
ap. 8, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

Centrul Comercial „TERRA-
SUPER” S.R.L., MD 
Bd. Stefan cel Mare nr. 71, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

1913 
2012.08.01 



MD - BOPI 9/2012 

 155

28.02.2007 
 

 
027136 

11.05.2010 
 
 

027137 
11.05.2010 

 
 
 

21333 
 
 
 

21910 

8/2008           
8/2010 

 
8/2010           
6/2011 

 
 

8/2010         
12/2011 

3 Marcă 023164 
25.03.2008 

18002 6/2009           
8/2012 

ALEXGRUP S.R.L., 
societate comercială, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 59, 
ap. 16, MD-2008, 
Chişinău, 
Republica Moldova 

ZAO "Stupinskii himiceskii 
zavod", RU 
Ul. Frunze, vladenie 9/14, 
g. Stupino 142800, 
Moskovskaia oblasti, 
Federaţia Rusă 

1914 
2012.08.02 

4 Marcă 016869 
05.05.2005 

14030 5/2006         
10/2006           
8/2012 

ALEXGRUP S.R.L., 
societate comercială, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 59,  
ap. 16, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

IVYBRIDGE VENTURES 
LIMITED, CY 
Lampousas, 1, P.C. 1095, 
Nicosia, Cipru 

1915 
2012.08.02 

5 Marcă 016870 
05.05.2005 

13967 
 

4/2006           
9/2006           
8/2012 

ALEXGRUP S.R.L., 
societate comercială, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 59,  
ap. 16, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

IVYBRIDGE VENTURES 
LIMITED, CY 
Lampousas, 1, P.C. 1095, 
Nicosia, Cipru 

1916 
2012.08.02 

6 Marcă 024482 
29.10.2008 

19399 3/2010           
8/2012 

AUTOMAX S.R.L., 
societate comercială, MD 
 
 
 
Str. Liviu Deleanu nr. 1, 
ap. 165, MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova 

"INTER-GLOBAL" 
FRANCISZEK, SOFIA, 
GRZEGORZ, PAWEL 
NOWAK SPOLKA JAWNA, 
PL 
Ul. Stary Staw 9, 
PL-63-400 Ostrow Wielko-
polski, Polonia 

1917 
2012.08.02 

7 Marcă 004120 
30.12.1994 

R 3194 2/1996           
6/2005           
8/2012 

SUDNIF S.A., CH 
 
Zug, Elveţia 

Findus Sverige Aktiebolag, 
SE 
267 81 Bjuv, Suedia 

1918 
2012.08.06 

8 Marcă 001597 
06.05.1994 

R 1852 2/1995            
8/1995 

AstraZeneca AB, SE 
 
Västra Mälarehamnen 9, 
151 85 Sodertalje, Suedia 

CLINIGEN HEALTHCARE 
LIMITED, GB 
Pitcairn House, First  
Avenue, Burton on Trent, 
DE 14 2WW, Regatul Unit 

1919 
2012.08.06 

9 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 
 
Mărci 

029715 
25.08.2011 

 
 

025058 
30.01.2009 
 

022210 
02.11.2007 

–  
 
 
 

20063 
 
 
 

21500 

10/2011 
 
 
 

8/2010          
8/2012 

 
8/2010          
8/2012 

CHISELIOV Aliona, MD 
 
Str. Smolean nr. 21,  
MD-3100, Bălţi, Republica 
Moldova 

"SINECO INVEST" S.R.L., 
MD 
Bd. Ştefan cel Mare  
şi Sfînt 128, MD-2001, 
mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

1920 
2012.08.06 

10 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

029041 
12.04.2011 

– 7/2011 STALMA-LUX S.R.L., 
societate comercială, MD 
Bd. Dacia nr. 47, bloc 7, 
MD-2063, Chişinău, 
Republica Moldova 

LEVONI S.P.A., IT 
 
via Matteotti, 23, I-46014 
CASTELLUCCHIO, Italia 

1922 
2012.08.07 

11 Mărci 019707 
24.07.2006 
 

019708 
24.07.2006 
 

019710 
24.07.2006 

17484 
 
 

17605 
 
 

17606 

8/2008             
1/2009 

 
9/2008            
2/2009 

 
9/2008            
2/2009 

International Business 
Company "Nutritek  
International, Corp.", VG 
P.O. Box 3321, Road 
Town, Tortola, Insulele 
Virgine Britanice 

Hotix Management Ltd, VG 
 
Geneva Place, Waterfront 
Drive, P.O.Box 3469, Road 
Town, Tortola, Insulele 
Virgine Britanice 

1923 
2012.08.07 

12 Mărci 008090 
18.08.1998 
 

 
008091 

18.08.1998 
 

R 6734 
 
 
 

R 6735 
 
 

5/1999         
11/1999         
11/2008 

 
5/1999         
11/1999         
11/2008 

Cadbury Schweppes 
Treasury International, IE 
c/o Cadbury Ireland  
Limited, Coolock, Dublin 5, 
Irlanda 

Kraft Foods Global Brands 
LLC, US 
Three Lakes Drive,  
Northfield, Illinois 60093, 
Statele Unite ale Americii 

1925 
2012.08.08 
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008092 
18.08.1998 
 
 

008230 
23.10.1998 
 

 
026230 

25.11.2009 
 

026231 
25.11.2009 
 

028163 
22.11.2010 
 

028594 
08.02.2011 

 
028601 

10.02.2011 
 

028593 
08.02.2011 

R 6736 
 
 
 

R  6880 
 
 
 

20695 
 
 

20696 
 
 

22059 
 
 

22331 
 
 

22332 
 
 

22715 

5/1999          
11/1999         
11/2008 

 
7/1999            
1/2000     
11/2008 

 
3/2010            
2/2011 

 
3/2010           
2/2011 

 
2/2011          
1/2012 

 
6/2011            
3/2012 

 
6/2011            
3/2012 

 
6/2011 

13 Mărci 012521 
19.02.2003 

 
 

012883 
29.04.2003 

 
 

017850 
04.10.2005 
 

017852 
04.10.2005 
 

017853 
04.10.2005 

10584 
 
 
 

10786 
 
 
 

14602 
 
 

14603 
 
 

14604 

11/2003              
6/2004             
9/2012 

 
12/2003              
7/2004             
9/2012 

 
10/2006 
3/2007 

 
10/2006               
3/2007 

 
10/2006               
3/2007 

ENIDALIX S.R.L., MD 
 
Str. 31 August 1989 nr. 1, 
MD-4800, Criuleni, 
Republica Moldova 

Societatea Comercială 
"INTER-TABAC" S.R.L., MD 
str. Molodiojnaia 5, 
MD-6101, or. Ceadîr-Lunga, 
UTA Găgăuzia, Republica 
Moldova 

1926 
2012.08.08 

14 Marcă 023979 
30.07.2008 

 

20053 9/2010             
7/2012 

SUPRATEN PLUS S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

Firma Comercială de 
Producţie „SOLDI” S.R.L., MD 
str. Varniţa 6/1, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

1929 
2012.08.08 

15 Mărci 00076231.0
1.1994 

 
000763 

31.01.1994 

R 820 
 
 

R 821 

1/1994 
 
 

1/1994 

"GEROT" 
PHARMAZEUTIKA 
GESELLSCHAFT m.b.H., 
AT 
Arnethgasse 3, A-1171, 
Vienna, Austria 

PharmaSwiss SA, CH 
 
 
 
Baarerstrasse 94, 
CH-6300 Zug, Elveţia 

1930 
2012.08.09 

16 Mărci 025733 
02.09.2009 

 
025735 

02.09.2009 
 

025730 
02.09.2009 
 

025734 
02.09.2009 

20070 
 
 

20120 
 
 

20228 
 
 

20645 

9/2010 
 
 

11/2009             
9/2010 

 
11/2009           
10/2010 

 
11/2009             
2/2011 

G.L. Pharma GmbH, AT 
A-8502 Lannach, 
Schlossplatz 1, Austria 

PharmaSwiss SA, CH 
Baarerstrasse 94, 
CH-6300 Zug, Elveţia 

1931 
2012.08.09 

17 Mărci 003060 
10.10.1994 

 
003056 

10.10.1994 
 

 

R 2556 
 
 

R 2561 
 
 
 

12/1995            
5/2005            
8/2012 
12/1995            
5/2005            
8/2012 

 

CIECH Spólka Akcyjna, 
PL 
 
ul. Puławska 182, 
PL-02-670 Warszawa, 
Polonia 

POLFA sp. z o.o., PL 
 
 
ul. Prosta 69 PL-00-838 
Warszawa, Polonia 

1932 
2012.08.13 
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003061 
10.10.1994 

R 2722 1/1996            
5/2005            
8/2012 

18 Marcă 000899 
21.03.1994 

R 947 2/1995           
3/2005           
8/2012 

BB&R  SPIRITS LIMITED, 
GB 
3 St. James's Street, 
London, SW1A 1EG, 
Regatul Unit 

Edrington Distillers Limited, 
GB 
2500 Great Western Road, 
Glasgow G15 6RW, Regatul 
Unit 

1934 
2012.08.14 

19 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

029989 
06.10.2011 

– 12/2011 LUNGU Andrei, MD 
MD-6526, Mereni,  
Anenii Noi,  
Republica Moldova 

”Dicomacons” S.R.L., MD 
str. Iazului 2/2, ap. 54,  
MD-2020, mun. Chişinău,  
Republica Moldova 

1935 
2012.08.20 

20 Marcă 004549 
14.04.1995 

R 4352 7/1996            
2/1997           
6/2000         
12/2005 

WATERMAN SAS, FR 
9 & 11 rue Christophe 
Colomb, 75008, Paris, 
Franţa 

Europe Brands S.à r.l., LU 
412F, route d'Esch, 
L-2086, Luxemburg 

1938 
2012.08.23 

21 Marcă 010653 
25.09.2001 

9021 5/2002           
10/2002 

ÎM "BASARABIA" S.R.L., 
MD 
Str. Tanchiştilor nr. 1, 
MD-3800, Comrat, 
Republica Moldova 

”TRANSIMEX” S.R.L., MD 
 
str. Hînceşti 12/a, 
MD-6801, or. Ialoveni, 
Republica Moldova 

1941 
2012.08.28 

 
 

Lista contractelor de licen ţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  

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

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului  
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiator Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Mărci 

interna- 
ţionale 

857951 
869196 
869301 

− 
– 
– 

Zentiva Group, a.s., 
CZ  
U Kabelovny 
130 102 37  
Praha 10, Dolni 
Mĕcholupy,  
Republica Cehă  

Zentiva S.A., RO 
50 Theodor Pallady 
blvd., Sector 3, 
Bucharest, România 

1. Licenţă neexclusivă.  
2. Termenul de acţiune  
al contractului – perioada  
de valabilitate a mărcilor. 
3. Teritoriul de acţiune –  
Republica Moldova.  

1921 
2012.08.06 

2 Mărci 
naţionale 

21635 
 

21636 

9/2011 
 

12/2010      
9/2011 

UZUN Valentina, 
MD 
Str. Sadovaia nr. 24,  
MD-6113, Cazaclia,  
UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

S.C. "AZAMET-GRUP" 
S.R.L., MD 
str. Bugeacului nr. 23, 
or. Ceadâr-Lunga,  
MD-6102, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

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

1924 
2012.08.07 

3 Mărci 
interna- 
ţionale 

742982 
810899 
818627 

− 
– 
– 

Studio Moderna SA, 
CH  
 
Via Feruccio Pelli 13, 
CH-6900, Lugano, 
Switzerland 

Î.C.S. „Top Shop 
Studiomoderna” S.R.L., 
MD  
Str. Bucureşti 96, ap. 13,  
MD-2012, mun. Chișinău, 
Republica Moldova 

1. Licenţă exclusivă.  
2. Termenul de acţiune  
al contractului –  
de la 21.03.2012  
până la 21.03.2015. 
3. Teritoriul de acţiune –  
Republica Moldova. 

1927 
2012.08.08 

4 Mărci 
interna- 
ţionale 

837306 
925712 

− 
– 

Studio Moderna SA, 
CH  
 
Via Feruccio Pelli 13, 
CH-6900, Lugano, 
Switzerland 

Î.C.S. „Top Shop 
Studiomoderna” S.R.L., 
MD  
Str. Bucureşti 96, ap. 13,  
MD-2012, mun. Chișinău, 
Republica Moldova 

1. Licenţă exclusivă.  
2. Termenul de acţiune  
al contractului –  
de la 21.03.2012  
până la 21.03.2015. 
3. Teritoriul de acţiune –  
Republica Moldova.  

1928 
2012.08.08 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5 Marcă 

naţională 
22785 7/2012 TRANGA Andrei, 

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

”PROMOAUTO” S.R.L., 
MD 
str. E. Coca nr. 35/1, ap. 42,  
MD-2008, mun. Chişinău,  
Republica Moldova 

1. Licenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune  
al contractului –  
de la 26.07.2012  
până la 26.07.2017. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

1936 
2012.08.20 

6 Marcă 
naţională 

22785 7/2012 TRANGA Andrei, 
MD 
Str. Ion Creangă 
nr. 14, bloc 1, ap. 1, 
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

"TRABO-PLUS" S.R.L., 
MD 
str. Mihai Eminescu nr. 21, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

1. Licenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune  
al contractului –  
de la 26.07.2012  
până la 26.07.2017. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

1937 
2012.08.21 

7 Mărci 
naţionale 

21192 
 
 
 
 
 

21193 

9/2010  
5/2011 
1/2012 
2/2012             
7/2012 
 
9/2010           
5/2011          
1/2012          
2/2012              
7/2012          

BASKIN-ROBBINS 
FRANCHISED 
SHOPS LLC, US 
130 Royall Street, 
Canton,  
Massachusetts 02021,  
Statele Unite  
ale Americii 

ZAO BRPI, RU 
 
 
Ogorodny proyezd, 16, 
Moscova, 127254,  
Federaţia Rusă 

1. Sublicenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune  
al contractului – până la 
31.12.2022, dar nu mai 
mare decât termenul de 
valabilitate al mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

1939 
2012.08.24 

8 Mărci 
naţionale 

21192 
 
 
 
 
 

21193 

9/2010  
5/2011 
1/2012 
2/2012             
7/2012 
 
9/2010           
5/2011          
1/2012          
2/2012          
7/2012      

BASKIN-ROBBINS 
FRANCHISED 
SHOPS LLC, US 
130 Royall Street, 
Canton,  
Massachusetts 02021, 
Statele Unite  
ale Americii 

ZAO ICE-CREAM 
RETAILING, RU 
 
Miusskaya pl., 9,  
Moscova, 125049,  
Federaţia Rusă 

1. Sublicenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune  
al contractului – până la 
31.12.2022, dar nu mai 
mare decât termenul de 
valabilitate al mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

1940 
2012.08.28 

 
 
 



MD - BOPI 9/2012 

 159

FA9A Lista cererilor de brevet de inven ţie retrase 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI  
în care a fost publicată cererea de brevet de invenţie 

Nr. crt. Cod ST.3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit Data retragerii (41)  Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 

1 MD a 2009 0037 2009.03.23 2012.08.23 8/2010 

2 MD a 2009 0088 2009.09.03 2012.08.23 4/2011 

3 MD a 2009 0096 2009.09.22 2012.08.23 5/2011 

4 MD a 2009 0097 2009.09.22 2012.08.23 5/2011 

5 MD a 2009 0105 2009.10.12 2012.08.23 4/2011 

 
 
 

MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilir e) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

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

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  

ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3139 a 2006 0048 2006.02.08 2012.02.08 

2 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 3140 a 2006 0052 2006.02.14 2012.02.14 
3 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE  

A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3373 a 2007 0040 2007.02.09 2012.02.09 

4 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 3376 a 2007 0041 2007.02.12 2012.02.12 
5 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 3409 a 2007 0045 2007.02.20 2012.02.20 
6 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
3431 a 2007 0047 2007.02.21 2012.02.21 

7 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3454 a 2007 0044 2007.02.16 2012.02.16 
8 ANTONOV Mihail, MD 3459 a 2007 0036 2007.02.07 2012.02.07 
9 ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL  

DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 
3465 a 2005 0042 2005.02.11 2012.02.11 

10 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 3467 a 2007 0035 2007.02.07 2012.02.07 
11 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3484 a 2007 0042 2007.02.12 2012.02.12 
12 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3553 a 2007 0039 2007.02.08 2012.02.08 

13 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3606 a 2007 0052 2007.02.27 2012.02.27 

14 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3707 a 2007 0051 2007.02.26 2012.02.26 
15 INSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR  

ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD 
3715 a 2007 0034 2007.02.07 2012.02.07 

16 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3728 a 2007 0050 2007.02.26 2012.02.26 
17 CRAVŢOVA Lidia, MD;  

CRAVŢOV Vladislav, MD 
3734 a 2008 0034 2008.02.13 2012.02.13 

18 RASSOHIN Ion, MD 3929 a 2007 0043 2007.02.12 2012.02.12 
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MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul  

de restabilire a expirat 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

Nr. 
crt. 

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

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 UZINA TURNĂTORIE ARALIT S.A., MD 1988 99-0088 1999.03.02 2011.03.02 
2 CALMÎC Ion, MD 2231 a 2003 0069 2003.03.05 2011.03.05 
3 BUCHER-ALIMENTECH LTD, NZ 2373 a 2000 0002 1998.03.27 2011.03.27 
4 FALA Valeriu, MD 2856 a 2005 0092 2005.03.29 2011.03.29 
1 2 3 4 5 6 
5 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  

ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

2926 a 2005 0086 2005.03.25 2011.03.25 

6 INSTITUTUL NAŢIONAL DE ECOLOGIE, MD 3148 a 2006 0078 2006.03.03 2011.03.03 
7 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3162 a 2006 0072 2006.03.01 2011.03.01 

8 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3163 a 2006 0073 2006.03.01 2011.03.01 

9 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3173 a 2006 0087 2006.03.21 2011.03.21 
10 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3178 a 2006 0076 2006.03.02 2011.03.02 
11 DANILOV Lucian, MD 3185 a 2006 0104 2006.03.30 2011.03.30 
12 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3216 a 2006 0088 2006.03.21 2011.03.21 
13 INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ  

INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD 
3222 a 2006 0093 2006.03.22 2011.03.22 

14 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;  
INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3228 a 2006 0081 2006.03.07 2011.03.07 

15 ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL  
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 

3231 a 2005 0085 2005.03.25 2011.03.25 

16 FIRMA DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ  
"DISCRET ELEMENT" SRL, MD 

3257 a 2006 0083 2006.03.17 2011.03.17 

17 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3278 a 2006 0074 2006.03.02 2011.03.02 
18 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3291 a 2006 0075 2006.03.02 2011.03.02 
19 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
3320 a 2006 0100 2006.03.24 2011.03.24 

20 INSTITUTUL DE ZOOTEHNIE  
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD 

3340 a 2006 0082 2006.03.17 2011.03.17 

21 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3385 a 2006 0089 2006.03.22 2011.03.22 
22 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3388 a 2006 0086 2006.03.20 2011.03.20 
23 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3400 a 2006 0090 2006.03.22 2011.03.22 
24 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3416 a 2006 0091 2006.03.22 2011.03.22 
25 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE  

ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3447 a 2006 0084 2006.03.20 2011.03.20 

26 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3513 a 2006 0099 2006.03.24 2011.03.24 
27 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3572 a 2006 0077 2006.03.02 2011.03.02 
28 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3574 a 2006 0102 2006.03.27 2011.03.27 
29 SÎRGHI Constantin, MD 3732 a 2008 0083 2008.03.25 2011.03.25 
30 BODEAN Ghenadie, MD 3870 a 2007 0057 2007.03.06 2011.03.06 
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MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul 
de inven ţie prin neachitarea taxelor stabilite, 

conform art. 60(5) din Legea nr. 50/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB,  
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea  

de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Codul 
tipului  

de document 

(51) Indicii  
de clasificare 

(21)  
Nr. depozit 

(22) 
Data  

depozit 

(45) 
Nr. BOPI 

Data 
decăderii  

din drepturi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 MD 4094 B1 B02C 2/10 (2006.01)  

B02C 7/18 (2006.01)  
B02C 7/08 (2006.01)  

a 2009 0048 2009.05.04 2/2011 2009.05.04 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 MD 4068 B1 B27K 3/18 (2006.01)  

B27K 3/22 (2006.01)  
B27K 3/26 (2006.01)  
B27K 3/32 (2006.01)  
B27K 3/52 (2006.01)  
C09D 129/04 (2006.01)  
C01C 3/12 (2006.01)  
A62D 3/33 (2007.01)  
B08B 3/00 (2006.01)  
C12G 1/00 (2006.01)  

a 2009 0092 2009.06.22 9/2010 2009.06.22 

3 DE 4093 B1 A61K 31/137 (2006.01)  
A61K 9/00 (2006.01)  
A61K 9/08 (2006.01)  
A61K 9/06 (2006.01)  
A61K 9/10 (2006.01)  
A61P 23/02 (2006.01)  
A61P 29/00 (2006.01)  
A61P 37/08 (2006.01)  

a 2006 0268 2005.04.22 2/2011 2005.04.22 

 
 

MM9Y  Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de men ţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/ 2008  
pentru  care termenul de restabilire a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

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

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării  
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 

1 
IVANOV Valerii, MD;  
BURUMKULOV Farhad 
Hikmatovici, RU 

44 s 2009 0016 2007.07.24 2011.07.24 

2 
CUŞNIR Valeriu, MD;  
RUSU Aurel, MD;  
CUŞNIR Vitalie, MD 

117 s 2009 0137 2009.07.21 2011.07.21 

3 BODRUG Nicolae, MD 118 s 2009 0148 2009.07.31 2011.07.31 
4 BODRUG Nicolae, MD 126 s 2009 0149 2009.07.31 2011.07.31 
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MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul  
de inven ţie de scurt ă durat ă prin neachitarea taxelor stabilite,  

conform art. 60(5) din Legea nr. 50/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB,  
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea  

de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Codul 
tipului  

de document 

(51) Indicii  
de clasificare 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(45) Nr. 
BOPI 

Data 
decăderii 

din drepturi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 MD 309 Y F01B 3/02 (2006.01)  

F02B 75/26 (2006.01) 
s 2010 0030 2010.02.23 12/2010 2010.02.23 

 
 
 

ND4Y Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă 
al căror termen de valabilitate a fost prelungit 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, titularul, data expirării 

valabilităţii brevetului, data încetării termenului de valabilitate prelungit 

Nr.  
crt. 

Cod  
ST.3 OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(73) Titular Data expirării 
valabilităţii 

brevetului 

(18) Data încetării 
termenului  

de valabilitate 
prelungit 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 110 s 2009 0007 2006.08.21 BOLDIŞOR Anatol, MD 2016.08.21 2013.08.21 

 
 
 

NF4A Lista brevetelor de inven ţie revalidate 
Se publică următoarele date: numărul criteriului, numărul brevetului,data depozitului, 

numele sau denumirea titularului, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. brevet 

(22) 
Data depozit 

(73) 
Titularul  

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 
1 109 2009.07.17 VARARU Iurie, MD 2011.07.17 
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MM9E Lista brevetelor pentru soi de plant ă  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de men ţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 59 din Legea nr. 39-XVI/ 2008  
(cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii de acordare  

a brevetului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt.. 

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

(21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

(45) Data 
publicării  
Hotărârii  

de acordare 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN 
"LIMAGRAIN MOLDOVA" SRL, MD 

62 v 2005 0013 2005.11.11 2010.02.28 2012.02.28 
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Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 
1 027417 2010.07.06 2012.08.13 Art. 46 9/2010 
2 027799 2010.09.17 2012.08.13 Art. 46 11/2010 
3 027880 2010.09.30 2012.08.13 Art. 46 12/2010 
4 028067 2010.11.09 2012.08.13 Art. 46 4/2011 
5 028191 2010.11.25 2012.08.13 Art. 46 4/2011 
6 028235 2010.12.01 2012.08.13 Art. 46 4/2011 
7 028591 2011.02.08 2012.08.13 Art. 46 4/2011 
8 030505 2012.01.20 2012.08.16     Art. 44(1) 3/2012 

 
 
 

Lista cererilor divizionare 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul de depozit al cererii divizate, numărul BOPI în care a fost publicată  
cererea neexaminată,lista produselor şi serviciilor indicate în cererea divizată,  

data divizării, datele referitoare la cererea divizată/divizionară 

Nr. 
crt. 

OPI (210) 
Nr. de 
depozit  
al cererii 
divizate 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(511) Clasele şi lista produselor 
şi serviciilor conform CIPS,  
indicate în cererea divizată 

Data divizării Datele referitoare la cererea 
divizată/divizionară 

1 2 3 5 6 4 7 
1 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

028039 1/2011 05 -  suplimente alimentare 
biologic active; 
29 -  băuturi pe bază de lapte  
şi pe bază de produse lactate; 
băuturi pe bază de lapte  
ce conţin cafea; 
30 -  băuturi pe bază de cafea, 
băuturi pe bază de cafea  
ce conţin lapte; 
32 -  băuturi nealcoolice, inclusiv 
băuturi energizante şi băuturi 
energizante cu aromă şi gust  
de cafea, toate îmbogăţite  
cu vitamine, minerale, substanţe 
nutritive, aminoacizi şi/sau  
cu ierburi; 
33 - băuturi alcoolice energizante, 
băuturi alcoolice pe bază  
de cafea, băuturi alcoolice  
(cu excepţia berii) 

2012.07.23 Cererea divizată 
(210) 028039 
(220) 2010.11.01 
(511)NCL(9)  
05 -  suplimente alimentare biolo-
gic active; 
29 -  băuturi pe bază de lapte  
şi pe bază de produse lactate; 
băuturi pe bază de lapte  
ce conţin cafea; 
32 -  băuturi nealcoolice, inclusiv 
băuturi energizante şi băuturi 
energizante cu aromă şi gust  
de cafea, toate îmbogăţite  
cu vitamine, minerale, substanţe 
nutritive, aminoacizi şi/sau  
cu ierburi 
Cererea divizionară 
(210) 031514 
(220) 2010.11.01 
(511)NCL(9)  
30 -  băuturi pe bază de cafea, 
băuturi pe bază de cafea  
ce conţin lapte; 
33 -  băuturi alcoolice energizante, 
băuturi alcoolice pe bază  
de cafea, băuturi alcoolice  
(cu excepţia berii) 
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2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

028040 1/2011 05 -  suplimente alimentare 
biologice active; 
29 -  băuturi pe bază de lapte  
şi pe bază de produse lactate; 
băuturi pe bază de lapte  
ce conţin cafea; 
30 -  băuturi pe bază de cafea, 
băuturi pe bază de cafea  
ce conţin lapte; 
32 -  băuturi nealcoolice, inclusiv 
băuturi energizante şi băuturi 
energizante cu aromă şi gust  
de cafea, toate îmbogăţite  
cu vitamine, minerale, substanţe 
nutritive, aminoacizi şi/sau  
cu ierburi; 
33 - băuturi alcoolice energizante, 
băuturi alcoolice pe bază  
de cafea, băuturi alcoolice  
(cu excepţia berii) 

2012.08.22 Cererea divizată 
(210) 028040 
(220) 2010.11.01 
(511)NCL(9)  
05 -  suplimente alimentare biolo-
gic active; 
29 -  băuturi pe bază de lapte  
şi pe bază de produse lactate; 
băuturi pe bază de lapte  
ce conţin cafea; 
30 -  băuturi pe bază de cafea, 
băuturi pe bază de cafea  
ce conţin lapte; 
32 -  băuturi nealcoolice, inclusiv 
băuturi energizante şi băuturi 
energizante cu aromă şi gust  
de cafea, toate îmbogăţite  
cu vitamine, minerale, substanţe 
nutritive, aminoacizi şi/sau  
cu ierburi 
Cererea divizionară 
(210) 031633 
(220) 2010.11.01 
(511)NCL(9)  
33 -  băuturi alcoolice energizante, 
băuturi alcoolice pe bază de 
cafea, băuturi alcoolice  
(cu excepţia berii) 

 
 
 

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 9296 010972 GAMMA CSM 

CHEMOSOMEX 
2012.02.13 CSM CHEMOSOMEX  S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180, b.1003,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

2 9298 010977 D 2012.02.15 DINAMO, club central sportiv al Ministerului 
Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţie  
şi Securitate, MD 
Str. A. Şciusev nr. 106,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

3 9301 010986 WORSHIP 2012.02.11 Horizon Cosmetics Inc., corporaţie din statul 
Delaware, US 
c/o United Corporate Services, Inc., 15 East 
North Street, Dover, Delaware 19901,  
Statele Unite ale Americii 

4 9303 010991 OCTOPUS 2012.02.20 Octopus Plus S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

5 9304 011011 РОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ 2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului  nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
6 9305 011014 ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР 2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 

moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

7 9306 011017 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТАЙГИ 

2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

8 9307 011019 ЗОЛОТАЯ АМФОРА 2012.02.08 INVINCOM S.R.L., firmă comercială  
de producţie, MD 
Str. Soarelui nr. 87, 
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova 

9 9308 011023 SOHO CLUB 2012.02.28 SOHO CLUB S.R.L., MD  
Bd. C. Negruzzi nr. 2, bloc 4, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

10 9327 010873 Anturaj 2012.01.15 MOBI GRUP ANTURAJ S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 8, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

11 9335 010960 InterDnestrCom 
ИНТЕРДНЕСТРКОМ 

2012.02.08 INTERDNESTRCOM, Sovmestnoe  
Akţionernoe Obşcestvo Zakrâtogo Tipa, MD 
Str. Junosti nr. 1, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

12 9338 010957 ОТВЕРТКА  
OTVERTKA 

2012.02.12 BORODINO, Zacrâtoe Acţionernoe  
Obscestvo, RU 
ul. Jubileinaia, 141, p. Borodinskoe Pole, 
Mojaiskii raion, Moskovskaia obl.,  
143200, Federaţia Rusă 

13 9347 010993 MP 2012.02.22 MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD 
Bd. Moscova nr. 10, bloc 1, ap. 39, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

14 9352 011000 КРАСНЫЙ ЛЕКАРЬ 2012.02.28 INVINCOM, firmă comercială de producţie, MD 
Str. Soarelui nr. 87, 
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova 

15 9353 011031 MALABAR 2012.02.27 TATA COFFEE LIMITED, IN 
Pollibetta 571215, Kodagu District, Karnataka, 
India 

16 9354 011038 GL GHEOLARIS  
Societate pe acţiuni 

2012.02.28 GHEOLARIS S.A., MD 
Str-la Studenţilor nr. 12, ap. 3, 
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

17 9378 011003 МЕДВЕЖЬЯ ЛАПА 2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

18 9379 011004 МЕДВЕЖИЙ КЛЫК 2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

19 9380 011005 АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ 2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

20 9381 011006 КЛУБ 
НАСЛАЖДЕНИЙ 

2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

21 9382 011008 КЕЛЬЯ МОНАХА 2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

22 9383 011009 КОРОЛЕВСКАЯ  
ДОЧЬ 

2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

23 9384 011010 МОЛЧАНИЕ НЕБЕС 2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
24 9385 011012 КОДЕКС ЧЕСТИ 2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 

moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

25 9386 011013 ДРЕВНИЙ ХРАМ 2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

26 9387 011016 ИСКУШЕНИЕ  
МОНАХА 

2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

27 9388 011018 ВИННЫЙ 
ПОГРЕБОК 

2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

28 9403 011025 PASTEUR D'OR 2012.02.26 GB & Co S.R.L., companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 
Str. Zimbrului nr. 10 A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

29 9410 011075 bisc & 2012.02.25 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

30 9413 011080 ЦАРСКИЙ ВЕНЕЦ 2012.02.14 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301, 
Vulcăneşti, UTAG, Republica Moldova 

31 9416 011084 АНДАНТЕ 2012.02.14 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301,  
Vulcăneşti, UTAG, Republica Moldova 

32 9417 011086 ПРЕСТО 2012.02.14 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301, 
Vulcăneşti, UTAG, Republica Moldova 

33 9418 011087 МОЛДАВСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ 

2012.02.14 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301, 
Vulcăneşti, UTAG, Republica Moldova 

34 9456 010973 CHATEAU  MANUC 2012.02.15 VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD 
Str. Chişinău nr. 22, MD-3400, 
Hînceşti, Lăpuşna, Republica Moldova 

35 9460 010990 ТАЙНА ВИНОДЕЛА 2012.02.20 SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. Columna nr. 108, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

36 9467 011117 СВЯТОЙ ГРААЛЬ 2012.02.12 VINURI ADMIRABILE S.R.L., MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 7, bloc 3, ap. 22,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

37 9490 011189 ЦАРСКИЙ  
ТРОН 

2012.02.15 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

38 9491 011190 ЦАРСКОЕ  
ЗАСТОЛЬЕ 

2012.02.15 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Alexandru  Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

39 9504 011214 ЦАРСКИЕ  
ВОРОТА 

2012.02.15 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

40 9505 011215 ЦАРСКИЙ  
ПОГРЕБ 

2012.02.15 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

41 9506 011216 СВЯЩЕННЫЙ  
ПОГРЕБ 

2012.02.15 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

42 9507 011218 SS 2012.02.21 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova 

43 9511 011223 КAMOЛ 
KAMOL 

2012.02.15 LEVA Simion, MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 27, bloc 1, ap. 77, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
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44 9581 010984 QMS 2012.02.14 Institutul Naţional de standardizare 

şi Metrologie, întreprindere de stat, MD 
Str. Eugen Coca nr. 28, 
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

45 9594 011074  2012.02.12 The Coca-Cola Company, corporaţia statului 
Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 

46 9596 011093 ЗОЛОТО  
НА КРАСНОМ 

2012.02.01 CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4414, Bravicea, Orhei, Republica Moldova 

47 9601 011152  2012.02.07 LEVA Simion, MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 27, bloc 1, ap. 77,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

48 9680 010992 FNG 2012.02.21 Federaţia Naţională de Golf a Moldovei, MD 
Bd. Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 124, bir. 225,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

49 9770 010917 ЧЕРНЫЙ КАПИТАН 2012.02.04 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

50 9773 010982 ХОЛМ РОЗ 2012.02.11 BASVIN-CON S.R.L., MD 
Str. Mioriţa nr. 5, bloc 1, ap. 73, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

51 9774 011032 ВЕРТОЛЕТ 2012.02.27 BORODINO, Zacrâtoe Acţionernoe  
Obscestvo, RU 
ul. Jubileinaia, 141, p. Borodinskoe Pole, 
Mojaiskii raion, Moskovskaia obl.,  
143200, Federaţia Rusă 

52 9994 010955 Nucuşor 2012.02.13 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

53 10056 010954 Hai, noroc! 2012.02.13 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

54 10057 010988 BRAVISIMO 2012.02.21 CARMEZ INTERNAŢIONAL S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Munceşti nr. 121, 
 MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

55 10058 011001 ДУША ДОКТОРА 2012.02.28 INVINCOM, firmă comercială de producţie, MD 
Str. Soarelui nr. 87,  
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova 

56 10145 011002 СИЛА МОНАХА 2012.02.28 INVINCOM, firmă comercială de producţie, MD 
Str. Soarelui nr. 87, 
MD-2011, Chişinău, Republica Moldova 

57 10152 011191 COMPANIA  
“CNB-Tehnologie” 

SRL 

2012.02.20 CNB-Tehnologie S.R.L., companie, MD 
Str. Ciuflea nr. 32, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

58 10153 011192 PRO VAIT 2012.02.20 CNB-Tehnologie S.R.L., companie, MD 
Str. Ciuflea nr. 32, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

59 14560 010956 Roua Moldovei 2012.02.13 ENTEH S.A.,MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 
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Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora expir ă  
în februarie 2013 

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  9586 012470 LĂPUŞNA-VIN 2013.02.07 LĂPUŞNA-VIN S.R.L., MD 

2  9649 011743 МУСКАТ БЕЛОГО 
СОЛНЦА 

2012.08.23 ACOREX WINE HOLDING S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

3  9651 012156 Negru de Oneşti 2012.11.12 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

4  9656 012325 Roze Oneşti 2012.12.31 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

5  9679 012522 KAZAYAK 2013.02.20 KAZAYAK-VIN S.A., întreprindere mixtă, MD 
6  9722 012472 VINĂRIA 

BOSTAVAN 
Гарантия Винодела 

2013.02.06 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

7  9746 012561  2013.02.28 COLTUC Vasili, MD 
8  9833 012541 E  T EANIZAR 2013.02.20 EANIZAR S.R.L., MD 
9  9982 012554 KOLOSOFF 2013.02.21 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

10  10107 012689 Кавказcкая 
пленница 

2013.02.27 ALFERAL S.R.L., MD 

11  10330 012449 SLAVENA LUX 2013.02.05 SLAVENA-LUX S.R.L., MD 
12  10332 012452 KETTLE 2013.02.03 KETTLE FOODS, INC., US 
13  10333 012455 ГЛОТОК ЖИЗНИ 2013.02.11 VINUL CODRILOR, societate pe acţiuni  

de tip închis, MD 
14  10334 012465 БАРОН ПЕЙВИН 2013.02.04 GRANDVIN S.R.L., MD 
15  10335 012468 PRECISE 2013.02.11 Texas Farm Products Holding Company, US 
16  10336 012469 ADAM 2013.02.12 TECCA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
17  10337 012487 MENLO 2013.02.14 CON-WAY INC., US 
18  10339 012495 Lacrima grâului 2013.02.14 BEL-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
19  10340 012496 Spicul fermecat 2013.02.14 BEL-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
20  10341 012497 Сухарничек 2013.02.14 BEL-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
21  10342 012513 ВИНОПАД 2013.02.21 BREAHNA Serghei, MD 
22  10345 012577 Хлебный дар 2013.02.28 NECHITAILO Svyatoslav I., UA 
23  10377 012475 KOOL 2013.02.14 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
24  10378 012489 AFFINITY 2013.02.14 AFFINITY PETCARE, S.A., ES 
25  10399 012504 COLOSOV 2013.02.19 GHIADA S.R.L., MD 
26  10426 012476 VANDASURE 2013.02.14 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
27  10427 012477 AVANDRIL 2013.02.14 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
28  10428 012478 AVASUR 2013.02.14 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
29  10429 012479 AVANDARYL 2013.02.14 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
30  10430 012480 ВАНДАСУРЕ 2013.02.14 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
31  10431 012481 АВАНДРИЛ 2013.02.14 SB Pharmco Puerto Rico Inc., PR 
32  10432 012482 АВАСУР 2013.02.14 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
33  10433 012483 АВАНДАРИЛ 2013.02.14 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
34  10471 012507  2013.02.19 NAPADENSKY REUVEN, MD 
35  10477 012471 OLIZIN 2013.02.03 OLIMED-FARM S.R.L., MD 
36  10565 012453  2013.02.05 Diageo North America, Inc., corporaţie  

din statul Connecticut, US 
37  10570 012460 ГРАФ де ВИНСЕК 2013.02.04 GRANDVIN S.R.L., MD 
38  10571 012461 НОВОГОДНЕЕ 

МАСКАРАДНОЕ 
2013.02.04 GRANDVIN S.R.L., MD 

39  10572 012462 НОВОГОДНЕЕ 
КАРНАВАЛЬНОЕ 

2013.02.04 GRANDVIN S.R.L., MD 

40  10573 012467 SMIRNOFF 2013.02.07 Diageo North America, Inc., corporaţie  
din statul Connecticut, US 
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41  10574 012486 SMIRNOFF 2013.02.14 Diageo North America, Inc., corporaţie  

din statul Connecticut, US 
42  10575 012488 MENLO  

WORLDWIDE 
2013.02.14 CON-WAY INC., US 

43  10577 012506  2013.02.19 VORNICOGLO Hristofor, MD 
44  10578 012508 МАЛЫШКА 2013.02.07 NUMEX & CO S.R.L., societate comercială, MD 
45  10579 012514 m.a.k.s. 2013.02.21 BREAHNA Serghei, MD 
46  10580 012517 IKEBANA 2013.02.21 BREAHNA Serghei, MD 
47  10583 012520  2013.02.19 LKW-ALEKS SPEDITION S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
48  10584 012521 ПАРУС 

PARUS 
2013.02.19 INTER-TABAC S.R.L., societate comercială, MD 

49  10585 012526 HOLIDAY 2013.02.20 Neruh Serghei, MD 
50  10586 012527 ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ШАР 
2013.02.24 OOO "NOVATOR", RU 

51  10587 012529 ОГНЕННОЕ 
КОЛЬЦО 

2013.02.24 OOO "NOVATOR", RU 

52  10588 012530 ЗОЛОТЫЕ ОБЛАКА 2013.02.24 OOO "NOVATOR", RU 
53  10589 012531 ЗНАК АНГЕЛА 2013.02.24 OOO "NOVATOR", RU 
54  10590 012532 МАГИЯ ЗВЕЗД 2013.02.24 OOO "NOVATOR", RU 
55  10591 012542 UPS STORE 2013.02.21 United Parcel Service of America, Inc., US 
56  10592 012546  2013.02.25 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US 
57  10593 012549 Colgate Herbal 

WHITE 
2013.02.26 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US 

58  10594 012550 Colgate Maximum 
Cavity Protection 

2013.02.26 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US 

59  10595 012551 ВЕСЕЛКА 2013.02.26 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH 
60  10600 012579 SAINSBURY'S 2013.02.27 PRODPLAST S.R.L., MD 
61  10601 012583 MELANGE 2013.02.28 CALINA S.R.L., MD 
62  10607 012515 WINE ODEON 2013.02.21 BREAHNA Serghei, MD 
63  10608 012516 WINE RAIN 2013.02.21 BREAHNA Serghei, MD 
64  10647 012735 МОНАСТЫРСКАЯ 

БРАТИЯ 
2013.02.13 Clasicvin-Industrial S.R.L., MD 

65  10656 012782 NIGHTLIFE 2013.02.13 SOHO CLUB S.R.L., MD 
66  10660 012788 MENDELEEV 2013.02.21 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
67  10663 012800 ЗАВЕТ АББАТА 2013.02.25 BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD 
68  10729 012484 МОНАСТЫРСКАЯ 

ГРОЗДЬ 
2013.02.12 RADOMILA O.O.O., RU 

69  10763 012543 IODAMOX 2013.02.24 INSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD 
70  10764 012545 DE 2013.02.24 DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION, KR 
71  10767 012661 Силантий 

Чудотворец 
2013.02.20 NECTAR-S S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

72  10768 012662 Святой Ипатий 
Целебник  

2013.02.20 NECTAR-S S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

73  10775 012738 Monte Carlo 2013.02.14 JapanTobacco Inc., JP 
74  10777 012774 WIRUGEL 2013.02.21 WIRUD Engineering & Technologies GmbH, DE 
75  10885 012547 ROMANTIC 

COLLECTION 
2013.02.26 Omega Spirit Grupp, Obschestvo s 

Ogranichennoi Otvetstvennostju, RU 
76  10903 012819 БИЗНЕС 2013.02.25 BLIŢ-INFORM, HOLDINGOVAIA COMPANIA, 

Zacrîtoe Acţionernoe Obscestvo, UA 
77  10904 012820 НАТАЛИ 2013.02.25 BLIŢ-INFORM, HOLDINGOVAIA COMPANIA, 

Zacrîtoe Acţionernoe Obscestvo, UA 
78  10905 012821  2013.02.25 BLIŢ-INFORM, HOLDINGOVAIA COMPANIA, 

Zacrîtoe Acţionernoe Obscestvo, UA 
79  10906 012822 ГАЗЕТА 

УКРАИНСКОЙ 
БУРЖУАЗИИ 

2013.02.25 BLIŢ-INFORM, HOLDINGOVAIA COMPANIA, 
Zacrîtoe Acţionernoe Obscestvo, UA 

80  10907 012823 БИЗНЕС ГАЗЕТА 
УКРАИНСКОЙ 
БУРЖУАЗИИ 

2013.02.25 BLIŢ-INFORM, HOLDINGOVAIA COMPANIA, 
Zacrîtoe Acţionernoe Obscestvo, UA 

81  10930 012498 APRECIAT IN PESTE 
60 DE ŢĂRI 

2013.02.18 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

82  10931 012499 ENJOYED IN OVER 
60 COUNTRIES 

2013.02.18 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

83  10932 012674 ИМПЕРИЯ 
ЧУВСТВ 

2013.02.27 EURO-ALCO S.A., MD 
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84  10986 012790 PRO MILK  

Din tot sufletul!  
PRO LACT 

2013.02.12 INCOMLAC  S.A., MD 

85  10987 012868 ЯНТАРНОГО 
КАМНЯ 

2013.02.28 MIGDAL-P  S.A., MD 

86  10988 012869 РУБИНОВОГО 
КАМНЯ 

2013.02.28 MIGDAL-P  S.A., MD 

87  10989 012870 КРАСНОГО 
КАМНЯ 

2013.02.28 MIGDAL-P  S.A., MD 

88  11203 012510 GB 2013.02.20 GB & Co S.R.L.,  companie, întreprindere mixtă 
moldo-britanică, MD 

89  11204 012512 ВИННЫЙ СПАС 2013.02.21 BREAHNA Serghei, MD 
90  11205 012594 АВТОРАДИО 

AVTORADIO 
2013.02.17 T.E.M.M.A., Tinerii pentru Emanciparea Mass-

Mediei Autohtone, asociaţie obştească, MD 

91  11300 012528 ЛУННЫЙ 
ТАЛИСМАН 

2013.02.24 OOO "NOVATOR", RU 

92  11301 012539 ORION 2013.02.20 ORION CORPORATION, KR 
93  11355 012773 KOTOVSKII 2013.02.06 PECIURIŢA Egor, MD 
94  11373 012464 ЗОЛОТО АББАТА 2013.02.04 GRANDVIN S.R.L., MD 
95  11415 012524 ПРИВЕТ 2013.02.20 ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere  

cu capital străin, MD 
96  11420 012525 HELLO 2013.02.20 ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere  

cu capital străin, MD 
97  11421 012536 COSA NOSTRA 2013.02.24 Dionysos-Mereni  S.A., MD 
98  11422 012537 MERLOTAGE 2013.02.24 DEVELOPMENT-GROUP S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
99  11423 012538 PREZIDENT 2013.02.24 BARZA ALBĂ S.A., MD 

100  11703 012581 БУРЛАК 2013.02.28 CUZNEŢOV Iurie, MD 
101  11712 012544 VEGA'S 2013.02.24 Octopus-Plus S.R.L., MD 
102  11737 012552 LICURI 2013.02.27 Licuri S.R.L., MD 
103  11816 012501 MAMBO 2013.02.19 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
104  11817 012502 VOLUNTAR 2013.02.19 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
105  11818 012503 ТИГР 2013.02.19 GHIADA S.R.L., MD 
106  11822 012595  2013.02.21 ROMA S.R.L., MD 
107  11906 012715 Frutamin 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
108  11907 012716 Felicita 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
109  11908 012720 zoo 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
110  11909 012721 Elegant 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
111  11910 012722 Ala-Bala-Portocala 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
112  11911 012725 Cipolino 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
113  11912 012728 Paradis 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
114  11913 012729 Carnaval 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
115  11914 012730 Gemenii 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
116  11915 012732 Primăvara 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
117  11916 012734 Fantastic 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
118  11917 012779 Dulcișor 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
119  11918 012780 Maria Mirabela 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
120  11919 012778 Nefis Petit Beurre 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
121  11921 012714 Impuls 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
122  11922 012731 Megos 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
123  11923 012718 Poveste 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
124  11924 012717 Briz 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
125  11936 012727 Calipso 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
126  11937 012733 Nefis for tea 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
127  11938 012777 Spicul de aur 2013.02.14 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
128  11973 012618 Белый лебедь 2013.02.28 Sarî Constantin, MD 
129  11998 012602 доктор 2013.02.04 Casa Editurii Tatiana, societate cu răspundere 

limitată, MD 
130  12134 013779 Clipa Siderală 2013.02.25 CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate pentru 

copii, MD 
131  13897 012534 Душа молдовы 2013.02.24 Imperial Vin S.A., MD 
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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. 161/2007  

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

(18) Data expirării 
termenului de 

valabilitate 
1 CARMEZ  INTERNAŢIONAL S.R.L.,  

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Munceşti nr. 121, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

395 f 2002 0018 2002.02.12 2012.02.12 

2 MENZARARI Alexandru, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 79, bloc 1, ap. 5,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

1020 f 2007 0015 2007.02.08 2012.02.08 

3 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

1023 f 2007 0013 2007.02.02 2012.02.02 

4 COVIS S.A., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

1030 f 2007 0019 2007.02.20 2012.02.20 

 
 
 

Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,numărul titlului  

de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI, datele iniţiale care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr.  
titlului  

de protecţie 

Nr. 
de depozit 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Brevet de  
invenţie 

4139 a 2010 0078 12/2011 (57) …soluţia de sulfură de 
cupru formată 

(57) …soluţia de sulfat de 
cupru formată 

2 Cerere de  
înregistrare  
a mărcii 

− 030345 2/2012 (531) CFE(5)  
24.13.01; 27.05.09. 

(531) CFE(5)  
24.13.01; 24.17.05; 
24.17.07; 27.05.09. 
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VII 
Comisia de contesta ţii a AGEPI / 

Appeals Board of the AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de contestaţii a AGEPI. 

In the Section are published the following information the results of the examination of appeals filed 

with the Appeals Board of the AGEPI. 
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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de contesta ţii  
în agust 2012 

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
Nr. şi data 

depozitului / 
Nr. titlului de 

protecţie 
Solicitant / 

Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 

028507 
2011.02.02 

 
FABRICA DE 

MATERIALE DE 
CONSTRUCŢIE 

S.R.L., MD 

FABRICA DE 
MATERIALE DE 
CONSTRUCŢIE 

S.R.L., MD 

2012.04.17 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2012.08.20 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
din 2012.02.17 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere din clasa 19. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
pentru continuarea procedurilor.  

2 Marcă naţională 
ERSTE 

 
028374 

2010.12.29 
 

BANCA 
COMERCIALĂ 

ROMÂNĂ 
CHIŞINĂU S.A., MD 

BANCA 
COMERCIALĂ 

ROMÂNĂ 
CHIŞINĂU S.A., 

MD 

2012.03.13 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2012.08.20 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
din 2011.12.20 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea serviciilor 
revendicate în cerere din clasa 36. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
pentru continuarea procedurilor.  

3 Marcă naţională 
COMRAT SITI 
КОМРАТ СИТИ 

 
028399 

2011.01.11 
 

KILIM S.A., 
societate 

comercială, MD 

KILIM S.A., 
societate 

comercială, MD 

2012.04.06 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2012.08.20 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
din 2012.02.03 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea serviciilor 
revendicate în cerere din clasa 35, fără 
extinderea dreptului exclusiv asupra fiecărui 
element verbal în parte „COMRAT 
КОМРАТ” şi „SITY СИТИ”. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
pentru continuarea procedurilor.  

4 Marcă naţională 

 

028013 
2010.10.22 

 
Energy Brands Inc., 

US 

Energy Brands 
Inc., US 

2012.04.25 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2012.08.20 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2012.03.03 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate în baza art. 6quinquies   
al Convenţiei de la Paris pentru protecţia 
proprietăţii industriale pentru următoarele 
produse: "ape potabile aromatizate 
îmbogăţite cu vitamine" din clasa 32. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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1 2 3 4 5 6 
5 Marcă naţională 

VITAMINWATER 
 

028012 
2010.10.22 

 
Energy Brands Inc., 

US 

Energy Brands 
Inc., US 

2012.04.25 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2012.08.20 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2012.03.03, se accept ă înregistrarea mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor 
şi serviciilor revendicate în cerere din 
clasele 16, 18, 21, 25, 41 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate în baza  
art. 6quinquies  al Convenţiei de la Paris 
pentru protecţia proprietăţii industriale 
pentru următoarele produse: "luciu 
 de buze, balsam de buze" din clasa 03  
şi "ape potabile aromatizate îmbogăţite  
cu vitamine" din clasa 32. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

6 Marcă naţională 
CASTLE BEER 

 
028263 

2010.12.09 
 

GRATE Alexandru, 
MD 

GRATE 
Alexandru, MD 

2012.01.30 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2012.08.21 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
din 2011.11.30 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere din clasa 32, fără 
extinderea dreptului exclusiv asupra 
cuvântului "BEER". 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
pentru continuarea procedurilor.  

7 Marcă naţională 
GATEKEEPER 

 
027821 

2010.09.21 
 

EUROLEX 
CONSULTING 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

EUROLEX 
CONSULTING 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

2012.02.22 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2012.08.21 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
din 2011.12.20 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru toate produsele  
şi serviciile revendicate în cerere din clasele 
07, 37 şi pentru "încuietoare electrice"  
din clasa 09.  
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
pentru continuarea procedurilor.  

8 Marcă naţională 

МУЛЬТИ-КЕЙК 
 

027965 
2010.10.15 

 
DOTCHIRNE 

PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA 
KORPORATZIA 
"ROSHEN", UA 

DOTCHIRNE 
PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA 
KORPORATZIA 
"ROSHEN", UA 

2012.02.22 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2012.08.21 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
din 2011.12.16 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru "produse de 
panificaţie, şi anume biscuiţi" din clasa 30, 
fără extinderea dreptului exclusiv asupra 
cuvintelor "МУЛЬТИ" şi "КЕЙК". 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
pentru continuarea procedurilor.  

9 Marcă naţională 

 

030438 
2012.01.05 

 
Bionime 

Corporation, CN 

Bionime 
Corporation, CN 

2012.05.02 
Împotriva Deciziei 

de retragere  
a cererii de 
înregistrare  

a mărcii 

2012.08.21 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
din 2012.03.15 privind retragerea cererii  
de înregistrare a mărcii "BIONIME"  
nr. depozit 030438.  
3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri urmează să fie 
achitată taxa pentru examinarea cererii  
de înregistrare a mărcii în cuantum 
 de 200 Euro (p. 35(a) din Taxele pentru 
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului  
nr. 774 din 13.08.1997). 
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale 
pentru continuarea procedurilor.  
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1 2 3 4 5 6 
10 Marcă naţională 

 

030437 
2012.01.05 

 
Bionime 

Corporation, CN 

Bionime 
Corporation, CN 

2012.05.02 
Împotriva Deciziei 

de retragere 
 a cererii  

de înregistrare  
a mărcii 

2012.08.21 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale 
din 2012.03.15 privind retragerea cererii  
de înregistrare a mărcii "Rightest" 
nr. depozit 030437.  
3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri urmează să fie 
achitată taxa pentru examinarea cererii  
de înregistrare a mărcii în cuantum de 200 
Euro (p. 35(a) din Taxele pentru servicii  
cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului  
nr. 774 din 13.08.1997). 
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale 
pentru continuarea procedurilor.  

11 Marcă  
internaţională 

 

IR 925 238 
2007.02.07 

 
Philip Morris 

Products S.A., CH 

Philip Morris 
Products S.A., 

CH 

2012.03.30 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2012.08.21 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2012.01.31 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru toate produsele 
revendicate în cerere din clasele 11, 34. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

12 Marcă  
internaţională 

 

IR 1050151 
2010.05.27 

 
Peek Traffic 
Limited, GB 

Peek Traffic 
Limited, GB 

2012.01.11 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2012.08.21 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorilor de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.11.10 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru următoarele produse 
din clasa 09: aparate şi instrumente 
ştiinţifice, geodezice; aparate şi instrumente 
electrice şi electronice pentru detectarea, 
clasificarea, măsurarea, calcularea, 
cântărirea şi/sau colectarea datelor privind 
automobilele; detectoare pentru pietoni; 
aparate şi instrumente de control a 
semnalelor rutiere; dispozitive de semnale 
rutiere; aparate şi instrumente de control  
şi dirijare a traficului; camere video pentru 
detectarea vitezei vehiculelor; semnale 
pentru pietoni; semnale luminoase pentru 
informarea pietonilor; publicaţii electronice 
cu privire la aparate de control şi dirijare  
sau de iluminare a traficului; hard de 
calculator şi soft de calculator pentru  
a fi utilizate în controlul şi dirijarea 
semnalelor rutiere. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
pentru continuarea procedurilor.  

13 Marcă  
internaţională 
Сырприз 

 
IR 1058337 
2010.10.07 

 
Private Joint Stock 

Company"Milk 
Alliance", UA 

Private Joint 
Stock Company 
"Milk Alliance", 

UA 

2012.04.19 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2012.08.21 1. Se respinge  revendicarea 
contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2012.01.31. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale  
pentru continuarea procedurilor.  
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1 2 3 4 5 6 
14 Marcă  

internaţională 

 

IR 1039485 
2010.03.26 

 
Dotchirne 

pidpriemstvo 
"Konditerska 
korporatzia 

"Roshen", UA 

Dotchirne 
pidpriemstvo 
"Konditerska 
korporatzia 

"Roshen", UA 

2011.10.13 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2012.08.21 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.08.16 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru toate produsele 
revendicate în cerere din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

 

 



1
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VIII 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra mă rcii nr. R 8345, titular Produse cerealiere S.A. 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Bălţi din 30.07. 2012 (dosarul nr. 2e-199/2012):  
- se aplică sechestru asupra mărcii nr. R 8345 din 14.11.2000, înregistrată pe numele titularului 

Produse cerealiere S.A., IDNO 1002602002362, str. Burebista nr. 17, MD-3101, Bălţi, Republica 
Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. R 8345 din 14.11.2000, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 

Cu privire la executarea Hot ărârii Cur ţii de Apel Chi şinău 
din 11 iulie 2012 privind constatarea notoriet ăţii 

mărcii figurative „ Букет Бессарабии” cu caractere speciale 
în alb-negru dup ă  S.A.”Basvinex” 

Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 11 iulie 2012, în pricina civilă la cererea de 
chemare în judecată depusă de S.A. „Basvinex” către AGEPI, privind recunoaşterea notorietăţii mărcii 
comerciale, în temeiul art. 327 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor: 

- se consideră notorie pe teritoriul Republicii Moldova marca figurativă „Букет Бессарабии” cu 
caractere speciale în alb-negru pentru produsele din clasa 33 - vinuri, vinuri 
 

spumante, tincturi, divinuri după S.A.”Basvinex”, str. Studenţilor 1/7, MD-2068, Chişinău, Republica 
Moldova, începând cu data de 27 octombrie 2002; 

- se introduc în Registrul mărcilor notorii şi în Baza de Date „Mărci Naţionale” datele referitoare 

la marca notorie . 
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Au fost înmânate premiile
învingătorilor Concursului pentru crearea simbolurilor naţionale 

asociate indicaţiilor geografi ce protejate, denumirilor de origine 
protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate

Pe 10 septembrie curent, la Ministerul Economiei a avut loc festivitatea de înmânare a premiilor 

câştigătorilor Concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografi ce 

protejate (IGP), denumirilor de origine protejate (DPO) şi specialităţilor tradiţionale garantate 

(STG).  

Prin Hotărârea de Guvern nr. 362 din 06.06.2012, în baza deciziei Comisiei naţionale, au fost decernate 

premiile următorilor învingători:

1. Pentru simbolul naţional asociat indicaţiilor geografi ce protejate:

• Firma „AMBROS” SRL – locul I; 

• Vitalie CATARAGA – locul II;

• Elena ZAVOROTNII – locul III.

2. Pentru simbolul naţional asociat denumirilor de origine protejate:

• Firma „AMBROS” SRL – locul I;

• Vitalie CATARAGA – locul II;

• Elena ZAVOROTNII – locul III.

3. Pentru simbolul naţional asociat specialităţilor tradiţionale garantate:

• Firma „AMBROS” SRL – locul I;

• Vitalie CATARAGA– locul II;

• Elena ZAVOROTNII – locul III. 

Simbolurile câştigătoare a locului I vor fi  înaintate Guvernului spre aprobare în calitate de simboluri 

naţionale asociate IGP, DOP şi STG, pentru a fi  utilizate pentru marcarea produselor comercializate sub 

o denumire de origine protejată, o indicaţie geografi că protejată sau specialitate tradiţională garantată.

Concursul pentru crearea simbolurilor naţionale asociate IGP, DOP şi STG a fost lansat la 1 noiembrie 

2011, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 485 din 5 iulie 2011.

Lucrările câştigătorilor Concursului pot fi  accesate la: http://agepi.gov.md/pdf/noutati/2012/Castigatorii_

concursului.pdf 
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 

sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/md/publishing/bopi.php 

Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 

pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este 

nelimitată şi poate fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

Ü BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.
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fax: 44-01-19
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