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Cronica AGEPI
Cursul de formare continuă 

„Aplicarea legislaţiei în domeniul 
proprietăţii intelectuale”

Institutul Naţional al Justiţiei, cu suportul Ambasa-
dei Statelor Unite la Chişinău, a organizat în perioada 
9-10 martie curent cursul de formare continuă „Aplicarea 
legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale”. La seminar 
au participat procurori, judecători şi ofiţeri de urmărire pe-
nală din Republica Moldova care, împreună cu specialişti 
în domeniu din SUA, Marea Britanie, Belgia şi România, 
au luat în dezbatere modalităţile de aplicare a legislaţiei în 
domeniul proprietăţii intelectuale. La manifestare au partici-
pat şi specialiştii AGEPI în frunte cu Lilia Bolocan, Director 
general. 

Prezent la deschidere, Prim-ministrul Vlad Filat, a 
menţionat că problema pusă în discuţie este extrem de 
importantă. Dreptul proprietăţii intelectuale este în directă 
conexiune cu drepturile consumatorului, având o rezonanţă 
esenţială în dezvoltarea economiei Republicii Moldova şi în 
asigurarea unei concurenţe loiale pe piaţă. 

Lilia Bolocan, Director general AGEPI, a menţionat că 
acţiunea în cauză are drept scop sensibilizarea specialiştilor 
în ceea ce priveşte protecţia proprietăţii intelectuale.

Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al SUA în 
Republica Moldova Asif J. Chaudhry a declarat că protec-
ţia proprietăţii intelectuale este un subiect foarte important
în SUA. „Republica Moldova este un stat mic şi anume 
datorită inovaţiilor, ideilor strălucite şi protecţiei eficiente a 
acestora poate obţine rezultate economice importante”, – 
a precizat ambasadorul.

La finele seminarului, organizatorii şi-au exprimat în-
crederea că acest curs va face mai multă lumină în proble-
ma aplicării eficiente a legislaţiei de PI şi că este necesar 
un plan concret de acţiuni prin care să fie asigurată respec-
tarea, pas cu pas, a prevederilor legale.

 Danemarca şi România vor realiza programul 
european „Suport pentru implementarea 

şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală 
în Republica Moldova”

Consorţiul format din Oficiul Danez de Brevete şi Mărci 
(DKPTO) şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din Ro-
mânia (OSIM) a câştigat licitaţia anunţată de Uniunea Eu-
ropeană la finele anului 2009 pentru realizarea programului 
MD09/ENP-PCA/OT/04 „Suport pentru implementarea şi 
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Repu-
blica Moldova”. 

Beneficiarii acestui program sunt AGEPI, alte instituţii 
ale administraţiei publice centrale şi organizaţiile abilitate cu 
responsabilităţi  în domeniul respectării drepturilor de pro-
prietate intelectuală. 

Implementarea programului se va axa pe următoarele 
componente de bază: consolidarea capacităţilor administra-
tive ale AGEPI; consolidarea capacităţilor instituţionale ale 
organelor responsabile de aplicarea legislaţiei în domeniul 
protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectu-
ală; îmbunătăţirea dialogului cu titularii de drepturi şi per-
fecţionarea personalului AGEPI,  antrenat în sensibilizarea 
opiniei publice pe probleme legate de drepturile de PI.

Reprezentanţii Consorţiului danezo-român (Keld Ny-
mann Jensen, Vicedirector general, DKPTO, lider de pro-
iect, Lone Pie Kelstrup, consilier principal, DKPTO, Kenny 
Wright, consilier principal, DKPTO, TWINNING RTA, şi Bog-
dan Boreschievici, director, Direcţia Colecţia Naţională, Infor-
matică şi Servicii a OSIM, lider-junior de proiect) au întreprins 
în perioada 9-12 martie curent o vizită de lucru la Chişinău, 
în scopul elaborării Contractului de implementare a progra-
mului TWINNING. Derularea programului va începe imediat 
după semnarea Contractului de implementare de către părţi. 

Conform agendei vizitei, reprezentanţii Consorţiului 
danezo-român au avut o serie de întrevederi de lucru cu 
reprezentanţii AGEPI, ai Serviciului Vamal, Ministerului Jus-

tiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Agriculturii 
şi Industriei Alimentare, Comisiei de Stat pentru Testarea 
Soiurilor de Plante, precum şi cu reprezentanţii Asociaţiei 
“Drepturi de Autor şi Conexe” (AsDAC) şi ai Uniunii Produ-
cătorilor de Fonograme şi Videograme. 

Prin intermediul proiectului TWINNING se urmăreşte 
stabilirea unui parteneriat între instituţiile de specialitate din 
statele membre ale UE şi instituţiile din Republica Moldova 
în scopul transferului de cunoştinţe şi celor mai bune prac-
tici în domeniul protecţiei şi respectării drepturilor de PI în 
ţara noastră.

Reuniunea Comisiei mixte la nivel 
de directori generali AGEPI-OSIM şi vizita 

la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 

În vederea intensificării relaţiilor de colaborare dintre 
AGEPI şi OSIM, precum şi dintre AGEPI şi Oficiul Român 
pentru Drepturile de Autor (ORDA), în perioada 11-12 mar-
tie curent o delegaţie a AGEPI, din care au făcut parte Lilia 
Bolocan, Director general, Svetlana Munteanu, consilier 
al Directorului general, Olga Belei, director Departament 
Drept de Autor şi Drepturi Conexe, a efectuat vizite de lucru 
la instituţiile nominalizate. 

Programul a inclus întâlnirea bilaterală la nivel de direc-
tori generali AGEPI-OSIM, care a avut loc la sediul OSIM. 
Din partea română au participat: Horaţiu Dumitru Răcuciu, 
Director general, Liviu Bulgăr, director Direcţia Juridică, 
Cooperare Internaţională, Bucura Ionescu, director Direc-
ţia Brevete de Invenţie, Petre Ohan, director Departament 
Apeluri-Strategie, Ovidiu Dinescu, şef Serviciu Analize şi 
Sinteze Documentare, Tatiana Radu, şef Serviciu Strategie, 
Daniela Butcă, şef Birou Cooperare Internaţională.

Întâlnirea a demarat prin prezentarea activităţilor celor 
două oficii. Au fost puse în discuţie structura organizatorică 
a oficiilor, optimizarea funcţiilor acestora şi statistica rezul-
tatelor înregistrate în condiţiile crizei economice mondiale, 
experienţa OSIM privind depunerea electronică a cereri-
lor de brevet de invenţie, problemele legate de apărarea 
drepturilor de PI şi necesitatea colaborării şi coordonării 
eforturilor instituţiilor statului implicate în acest proces (po-
liţia, parchetul, organele judiciare, vama, MAI etc.), rolul 
Grupului de lucru pe probleme de proprietate intelectuală 
(în România) şi al Comisiei Naţionale de PI (în Republica 
Moldova), strategia de PI, importanţa şcolarizării şi predării 
disciplinelor de PI în universităţi etc. 

Momentul de vârf al întâlnirii l-a constituit semnarea 
Addendumului la Convenţia de colaborare dintre OSIM şi 
AGEPI, semnată la Chişinău pe 3 martie 2000. Prin semna-
rea Addendumului s-a stabilit Programul acţiunilor comune 
ce urmează a fi organizate de AGEPI şi OSIM în anul 2010: 
acordarea asistenţei tehnice şi juridice în vederea pregătirii 
specialiştilor în domeniul PPI; organizarea seminarelor, ex-
poziţiilor, conferinţelor; vizite reciproce de lucru ale specia-
liştilor celor două oficii etc. 

În cadrul vizitei de lucru la ORDA, delegaţia AGEPI s-a 
întâlnit cu Rodica Pârvu, Director general, şi Eugen Vasiliu, 
Director general adjunct ORDA, precum şi cu specialişti ai 
oficiului, fiind abordate perspectivele cooperării bilaterale, 
şi anume realizarea prevederilor Protocolului de colaborare 
profesională între ORDA şi AGEPI, semnat la 18 iulie 2001. 

Discuţiile au vizat şi elaborarea unor recomandări pen-
tru conjugarea eforturilor în vederea prevenirii şi combaterii 
pirateriei web. Delegaţia AGEPI a apreciat, de asemenea, 
experienţa colegilor români în ceea ce priveşte depistarea 
încălcărilor în domeniul dreptului de autor şi drepturilor co-
nexe cu utilizarea mijloacelor tehnice performante şi a optat 
pentru organizarea, cu asistenţa tehnică a specialiştilor de 
la ORDA, a unor seminare pentru reprezentanţii organelor 
de control din Republica Moldova, în scopul perfecţionării 
principiilor unice de aplicare a legislaţiei în domeniu. 
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Informaţie generală
Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. Secţiuni speciale 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную 

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

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

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

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

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

другой деятельности.

MD - BOPI 3/2010
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectu ală 
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

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

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

desene şi modele) 
(OHIM)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Bolivariană a 
Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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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.

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.

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

INVENŢII                 MD - BOPI 3/2010
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFI CAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII, CONFORM NORMEI ST.9 OMPI

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

КОДЫ INID (ИНИД) ДЛЯ ИДЕН ТИ ФИКА ЦИИ БИБЛИО ГРАФИ ЧЕС КИХ 
ДАН НЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС

(11) Numărul brevetului 
 Number of the patent 
 Номер патента

(12) Denumirea tipului de document 
 Denomination 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  Стан дартом SТ. 16 ВОИС

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

(21)  Numărul depozitului 
 Number of the application 
 Номер заявки

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

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

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

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

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

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

(45)  Data publicării menţiunii privind acordarea brevetului: numărul BOPI, anul 
 Date of publication of the mention of granting the patent: BOPI number, year 
 Дата публикации сведений о предоставлении патента: номер BOPI и год

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

(48)  Data publicării cererii corectate/brevetului corectat 
 Date of publication of the corrected application/patent specifi cation

Дата публикации скорректированной заявки/скорректированного патентного документа

(51)  Clasifi carea Internaţională de Brevete 
 International Patent Classifi cation 
 Международная патентная классификация

MD - BOPI 3/2010             INVENTIONS
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(54)  Titlul invenţiei 
 Title of invention 
 Название изобретения

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

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

(62)  Numărul şi data depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat 
 Number and fi ling date of an earlier patent application from which the present patent document has been 

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

(67)*  Numărul şi data transformării cererii de brevet de invenţie

 Number and conversion date of a patent application 

 Номер и дата преобразования заявки на патент на изобретение

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

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

(73)  Numele/denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of owner(s), code of the country, in accordance with WIPO Stan dard ST. 3 
 Имя патентовладельца (патенто владель цев), код стра ны в соответствии со стандар том SТ. 3 ВОИС

(74)  Numele reprezentantului  
 Name of representative 
 Имя представителя 

(85)  Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT 
 Date of introducing the national proce dure under the PCT 
 Дата перехода к национальной про       це    дуре в соответствии с РСТ

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

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

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea verbală a documentului, numărul documentu lui, codul ţării)
 Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, number of the document, code of 

the country)
 Охранный документ бывшего СССР (сло весное обозначение вида документа, номер до кумента, код 

страны)

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

 Priority data of the applications regis tered with the pa tent offi ce of the former USSR (num ber of the do-
cument, appli cation fi ling date, code of the country) 

 Приоритетные данные заявок, зарегис  три ро ванных в патентном ве домстве бывшего СССР (номер  
документа, дата подачи заявки, код страны)

INVENŢII                 MD - BOPI 3/2010
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

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

CODURILE NORMALIZATE ALE OMPI PENTRU IDENTI FI CA REA TIPU RILOR
DE DOCUME NTE DE BREVET DE INVENŢIE, CONFORM NORMEI ST. 16

WIPO NORMALIZED CODES FOR IDENTIFICA TI ON OF THE KIND
OF PATENT DOCUMENTS IN ACCOR  DAN CE WITH THE STANDARD ST. 16

КОДЫ ВОИС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПУБЛИКОВАН НЫХ 
ПА ТЕНТНЫХ ДОКУ МЕНТОВ В СООТ ВЕТ СТ ВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

A – primul nivel de publicare: cerere de brevet de invenţie publicată, neexaminată 

 – 1 st level of publication: published patent appli ca tion, unexamined 

 – пеpвый уpовень публикации: опубликован ная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на патент 

A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modifi cări ale datelor bibliografi ce, părţilor din text, 
desenelor sau formulelor chimice cuprinse în pagina de capăt 

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

 – заявка на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями библио графических
данных, частичными изме не ни я ми текстовой части, чертежей или химичес ких формул, включенных в 
титульный лист

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

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

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

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

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

 – втоpой уpовень публикации: опубликован ная, пpошедшая экспеpтизу за яв ка на вы дачу патента  на 
изобpетение (пpименяется в публикациях, если документ с кодом А не был опубли  ко ван)

MD - BOPI 3/2010             INVENTIONS



11

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

 – 2 nd level of publication: published, examined patent application (A pu   blished) 

 – втоpой уpовень публикации: опубли ко ван   ная, пpошедшая экспеpтизу заявка на вы дачу патента на 
изобpетение (пpи ме няется в публикациях, котоpые сле дуют за публи кациями с кодом А)  

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

 – 3 rd level of publication: patent specifi  cation (B1, B2 not published) 

 – тpетий уpовень публикации: описание изо бpетения к патенту (пpименяется в публика циях, если 
документ с кодом В1, В2 не был опубли кован)

C2 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre vetului de invenţie (se aplică pentru pu blicarea care succedă 
documentul cu codurile B1, B2) 

 – 3 rd level of publication: patent speci fi cation (B1, B2 published) 

 – тpетий уpовень публикации: описание изо бpе тения к патенту (пpименяется в публи кациях, котоpые 
следуют за публикациями с ко дом В1, В2)

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

 – delivered patent specifi cation with corrections or modifi cations of the bibliographic data, text parts, drawings or 
chemical formulae included in the title-page 

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

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

 – delivered patent specifi cation, reprinted with corrections or modifi cations of any part of a description, claims 
and drawings 

 – выданный патент на изобретение, пере пе чатанный с исправлениями или изменениями какой-либо 
части описания, формулы изо бре тения и чертежей

F1 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotă rârii de acordare a brevetului de invenţie pe răs punderea solicitantului, 
fără exami narea de fond (se aplică pentru publicare când docu mentul cu codul A n-a fost publicat) 

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

 – втоpой уpовень публикации: публикация pе шения о предоставлении патента на изобpетение под 
ответственность заявителя, без пpове дения экс пеpтизы по существу (пpименя ется в публи кациях, если 
документ с кодом А не был опуб ли  кован) 

F2 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotă rârii de acordare a brevetului de invenţie pe răs pun de  rea 
solicitantului, fără exami narea de fond (se aplică pentru publicarea care suc cedă docu mentul cu codul A) 

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

 – втоpой уpовень публикации: публика ция pешения о предоставлении патента на изобpетение под 
ответственность заявителя, без пpо ве дения экспеpтизы по существу (пpиме ня ется в публи кациях, 
котоpые следуют за публи  кацией с кодом А) 

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

 – 3 rd level of publication: patent speci fi  ca tion granted at the applicant’s res ponsibility, without substantive exa-
mi nation (F1, F2 not published) 

 – тpетий уpовень публикации: описание изо бpетения к патенту, выданному под ответ ственность заявителя, 
без пpоведения экс пеp тизы по существу (пpименяется в публи кациях, если до кумент с кодом F1, F2 не 
был опуб ли кован) 

G2 – al treilea nivel de publicare: descrierea bre vetului de invenţie, eliberat pe  răs pun derea solicitantului, fără exami-
narea de fond (se aplică pentru publi carea care succedă docu men tul cu codurile F1, F2) 

 – 3 rd level of publication: patent specifi  cation granted at the applicant’s respon sibility, without substantive 
examination (F1, F2 published) 

– тpетий уpовень публикации: описание изо бpетения к патенту, выданному под ответ ствен ность заявителя, 
без пpове де ния экс пеpтизы по сущест ву (пpиме няется в публи кациях, котоpые следуют за публикацией 
с ко дом F1, F2)
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA INVENŢII, PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL

CONFORM NORMEI ST. 17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17

BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate 
  Published patent applications 
  Опубликованные заявки на патенты на изобретения

FF4A Brevete de invenţie acordate 
  Granted patents for invention 
  Предоставленные патенты на изобретения     

FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate 
  Granted short-term patents for invention 
  Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (semestrial) 
  Numerical index of granted patents for invention (half-yearly) 
  Нумерационный указатель предоставленных патентов на изобретения (полугодовой)      

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial) 
  Subject index of granted patents for invention (half-yearly) 
  Систематический указатель предоставленных патентов на изобретения (полугодовой) 

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

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

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

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

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

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

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

NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
  List of revalidated patents for invention

Перечень восстановленных патентов на изобретения
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FF4A Brevete de invenŃie 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 menŃiunii privind acordarea brevetului. Opozi-

Ńia 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 protecŃia invenŃiilor. 
 
 

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) 4025 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 36/185 (2006.01)  

A61K 36/73 (2006.01)  
A61K 36/738 (2006.01)  
A61P 13/08 (2006.01)  

(21) a 2009 0085 
(22) 2009.08.25 
(71)(72)(73) CARAUŞ Vladimir, MD; CICALCHIN 

Serghei, MD; SIMIONOV Vladimir, MD 
(54) Remediu pentru tratamentul prostatitei şi 

hiperplaziei prostatei 
(57) InvenŃia se referă la medicină, în special la 

industria farmaceutică.  
Conform invenŃiei, remediul pentru trata-
mentul prostatitei şi hiperplaziei prostatei 
conŃine decoct din partea aeriană şi rădăcină 
de pufuliŃă cu flori mici, partea aeriană şi 
rădăcină de urzică, frunze de mălin şi fructe 
de măceş luate în următorul raport al com-
ponentelor, în mas. %: 
decoct din partea aeriană  
şi rădăcină de pufuliŃă  
cu flori mici                                    43,0…45,0 
decoct din partea aeriană  
şi rădăcină de urzică                     20,0…25,0 
decoct din frunze de mălin            15,0…20,0 
decoct din fructe de măceş                   restul. 
                                                                              

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Remedy for treating prostatitis and pros-

tate hyperplasia 
(57) The invention relates to medicine, particularly 

to the pharmaceutical industry. 
According to the invention, the remedy for 
treating prostatitis and prostate hyperplasia 
comprises decoction from aboveground part 
and root of willow herb, aboveground part 
and root of nettle, bird cherry leaves and hips 
taken in the following component ratio, mass %: 
decoction from aboveground 
part and root of willow herb 

 
43.0...45.0 

decoction from aboveground 
part and root of nettle 

            
20.0...25.0 

decoction from bird cherry 
leaves  

 
15.0...20.0 

decoction from hips the rest. 
 

  Claims: 1 
* 

*     * 
(54) Средство для лечения простатита и 

гиперплазии предстательной железы 
(57) Изобретение относится к медицине, в ча-

стности к фармацевтической промышлен-
ности. 

Согласно изобретению, средство для ле-
чения простатита и гиперплазии предста-
тельной железы содержит отвар из над-
земной части и корня кипрея узколистно-
го, надземной части и корня крапивы, ли-
стьев черемухи обыкновенной и фруктов 
шиповника, при следующем соотношении 
компонентов, в % масс:   
отвар из надземной части  
и корня кипрея узколистного      43,0…45,0 
отвар из надземной части  
и корня крапивы                           20,0…25,0 
отвар из листьев черемухи  
обыкновенной                              15,0…20,0 
отвар из фруктов шиповника     остальное.  
 
П. формулы: 1                                                       

 

 
(11) 4026 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07F 1/08 (2006.01)  

C07C 47/56 (2006.01)  
C07C 215/12 (2006.01)  
C12N 1/12 (2006.01)  
C12R 1/89 (2006.01)  

(21) a 2009 0119 
(22) 2009.11.13 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  GULEA Aurelian, MD; łAPCOV Victor, MD; 

GRAUR Vasile, MD; BATÎR Liudmila, MD; 
RUDIC Valeriu, MD; BULIMAGA Valentina, 
MD 

(54) Hidrat-2-{[2-(2-hidroxietilamino)-etilimino]-
metil}-benzen-1,4-dihidroxi-(2-)cupru şi 
procedeu de cultivare a cianobacteriei 
Spirulina platensis 

(57) InvenŃia se referă la un compus coordinativ 
nou din clasa salicilidenaminoalcoolaŃilor me-
talelor de tranziŃie şi la un procedeu de utili-
zare a acestuia în calitate de compus ce spo-
reşte conŃinutul de ficobiliproteine la ciano-
bacteria Spirulina platensis. 
Se revendică un compus coordinativ, hidrat-
2-{[2-(2-hidroxietilamino)-etilimino]-metil}-ben-
zen-1,4-dihidroxi-(2-)cupru cu formula:  

NH
Cu

N

O O

HO

. H2O

 
De asemenea, se revendică un procedeu de 
cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis, 
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care include cultivarea pe un mediu nutritiv 
ce conŃine, g/L: NaNO3 – 2,5; NaHCO3 – 
16,8; NaCl – 1,0; K2SO4 – 1,0; K2HPO4 – 
0,20; MgSO4·7H2O – 0,20; CaCl2·6H2O – 
0,04; H3BO3 – 0,00286; MnCl2·4H2O – 
0,00181; ZnSO4·7H2O – 0,00022; CuSO4· 
5H2O – 0,00008; MoO3 – 0,000015; 1 mL so-
luŃie FeHEdta 0,09 M şi apă distilată până la 
1L, la pH 9,5…10,0, la o temperatură de 
30…32°C, iluminarea de 2000…3000 lx în 
primele 2 zile şi de 3000…4000 lx în urmă-
toarele zile ale cultivării, totodată la a 2-a zi 
de cultivare se adaugă hidratul de 2-{[2-(2-
hidroxietilamino)-etilimino]-metil}-benzen-1,4-
dihidroxi-(2-)cupru, în concentraŃie de 
0,002…0,004 g/L. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Hydrate-2-{[2-(2-hydroxyethylamino)-ethyli-
mino]-methyl}-benzene-1,4-dihydroxy-(2-) 
copper and process for the cultivation of 
cyanobacterium Spirulina platensis 

(57) The invention refers to a new coordinative 
compound from the class of salicylideneami-
noalcoholates of transition metals and to a 
process for the use thereof as compound in-
creasing the content of phycobiliproteins to 
Spirulina platensis cyanobacterium. 
It is claimed a coordinative compound, hy-
drate-2-{[2-(2-hydroxyethylamino)-ethylimino]-
methyl}-benzene-1,4-dihydroxy-(2-)copper of 
the formula: 
                                                

NH
Cu

N

O O

HO

. H2O

 
A process for the cultivation of cyanobacte-
rium Spirulina platensis is also claimed in-
cluding cultivation on a nutrient medium con-
taining, g/L: NaNO3 – 2.5; NaHCO3 − 16.8; 
NaCl − 1.0; K2SO4 − 1.0; K2HPO4 − 0.20; 
MgSO4⋅7H2O − 0.20; CaCl2⋅6H2O − 0.04; 
H3BO3 − 0.00286; MnCl2⋅4H2O − 0.00181; 
ZnSO4⋅7H2O − 0.00022; CuSO4⋅5H2O − 
0.00008; MoO3 − 0.000015; 1 ml of 0.09 M 
FeHEdta solution and distilled water up to 
1L, at a pH 9.5…10.0, at a temperature of  
30…32°C, the illumination of 2000…3000 lx 
in the first 2 days and of 3000…4000 lx in the 

following days of cultivation, at the same time 
on the 2-nd day of cultivation it is added the 
hydrate of 2-{[2-(2-hydroxyethylamino)-ethy-
limino]-methyl}-benzene-1,4-dihydroxy-(2-)cop-
per, in the concentration of 0.002…0.004 g/L. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Гидрат 2-{[2-(2-гидроксиэтиламино)-эти-
лимино]-метил}-бензол-1,4-дигидрокси-
(2-)меди и способ культивирования циа-
нобактерии Spirulina platensis 

(57) Изобретение относится к новому коорди-
национному соединению из класса сали-
цилиденаминоалкоголятов переходных ме-
таллов и к способу его использования в 
качестве соединения, повышающего со-
держание фикобилипротеинов у циано-
бактерии Spirulina platensis. 
Заявляется координационное соединение 
гидрат 2-{[2-(2-гидроксиэтиламино)-этили-
мино]-метил}-бензол-1,4-дигидрокси-(2-)ме-
ди формулы:  
 

NH
Cu

N

O O

HO

. H2O

 
Также заявляется способ культивирова-
ния цианобактерии Spirulina platensis, 
включающий культивирование в питате-
льной среде, содержащей, г/л: NaNO3 – 2,5;  
NaHCO3 – 16,8; NaCl – 1,0; K2SO4 – 1,0; 
K2HPO4 – 0,20; MgSO4·7H2O – 0,20; 
CaCl2·6H2O – 0,04; H3BO3 – 0,00286; 
MnCl2·4H2O – 0,00181; ZnSO4·7H2O – 
0,00022; CuSO4·5H2O – 0,00008; MoO3 – 
0,000015; 1 мл раствора FeHEdta 0,09 M и 
дистиллированную воду до 1 л, при рН 
9,5…10,0, температуре 30…32°C, осве-
щении 2000…3000 лк, в первые 2 дня и 
3000…4000 лк в последующие дни куль-
тивирования, при этом на 2-ой день куль-
тивирования добавляют гидрат 2-{[2-(2-
гидроксиэтиламино)-этилимино]-метил}-
бензол-1,4-дигидрокси-(2-)меди, в концен-
трации 0,002…0,004 г/л.  

 
 П. формулы: 2 
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(11) 4027 (13) B2 
(51) Int. Cl.: G06K 1/00 (2006.01)  

G06K 5/00 (2006.01)  
G06K 9/78 (2006.01)  
G06K 9/80 (2006.01)  
G07D 7/00 (2006.01)  
G07D 7/20 (2006.01)  

(21) a 2007 0321 
(22) 2007.11.23 
(71)(72)(73) ŞCHILIOV Vladimir, MD 
(54) Marcaj individual de identificare şi proce-

deu de formare a acestuia 
(57) InvenŃia se referă la domeniul identificării 

resurselor materiale, şi anume la un marcaj 
de identificare şi la procedeul de formare a 
acestuia. 
Marcajul individual de identificare include un 
cod numeric şi un element de identificare, 
executat dintr-un material compozit din pra-
furi ultradisperse de culori contrastante, toto-
dată pe elementul de identificare este aplica-
tă o grilă informaŃională cu cel puŃin două 
puncte de reper.  
Procedeul de formare a marcajului individual 
de identificare prevede aplicarea unui ele-
ment de identificare din prafuri ultradisperse 
de culori contrastante, presarea şi calcinarea 
acestuia, precum şi  aplicarea unui  cod nu-
meric şi a unei grile informaŃionale cu cel pu-
Ńin două puncte de reper, după care informa-
Ńia de pe o porŃiune a grilei informaŃionale se 
introduce într-o bază de date. 
 

  Revendicări: 7 
  Figuri: 9 

* 
*     * 

(54) Individual identification tag and process 
for the formation thereof 

(57) The invention refers to the field of identifica-
tion of material resources, namely to an iden-
tification tag and a process for the formation 
thereof. 
The individual identification tag includes a 
digital code and an identification element 
made of a composite material of superdis-
persed powders of contrast colours, on the 
identification element being applied an infor-
mation grid with at least two benchmarks. 
The process for the formation of the indivi-
dual identification tag provides for the appli-
cation of an identification element of su-
perdispersed powders of contrast colours, 
pressing and calcination thereof, as well as 
application of a digital code and an informa-
tion grid with at least two benchmarks, after-

wards the information from one portion of the 
information grid is introduced into a data-
base.  

 
  Claims: 7 
  Fig.: 9 

* 
*     * 

(54) Индивидуальная идентификационная 
метка и способ ее формирования 

(57) Изобретение относится к области иден-
тификации материальных ресурсов, а 
именно к идентификационной метке и 
способу ее формирования.  
Индивидуальная идентификационная мет-
ка включает цифровой код и идентифика-
ционный элемент, выполненный из компо-
зитного материала из ультрадисперсных 
порошков контрастных цветов, причем на 
идентификационном элементе нанесена 
информационная сетка с не менее двумя 
точками отсчета. 
Способ формирования индивидуальной 
идентификационной метки предусматри-
вает нанесение идентификационного эле-
мента из ультрадисперсных порошков 
контрастных цветов, его прессование и 
кальцинацию, а также нанесение цифро-
вого кода и информационной сетки с не 
менее двумя точками отсчета, после чего 
информация с одного участка информа-
ционной сетки вводится в базу данных. 

 
 П. формулы: 7 
 Фиг.: 9 
 

 
(11) 4028 (13) B2 
(51) Int. Cl.: H02P 9/04 (2006.01)  

F03D 9/00 (2006.01)  
(21) a 2007 0028 
(22) 2007.02.02 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACA-

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

MD; TÎRŞU Mihai, MD; UZUN Mihail, MD; 
SCOBIOLA Victor, MD 

(54) Dispozitiv pentru producerea energiei  
electrice al instalaŃiei eoliene 

(57) InvenŃia se referă la instalaŃiile eoliene, în 
special la dispozitivele pentru producerea 
energiei electrice. 
Dispozitivul pentru producerea energiei elec-
trice al instalaŃiei eoliene conŃine, conectate 
în serie, un generator (1), un redresor (2), un 
stabilizator (3), un convertizor de curent con-
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tinuu în curent alternativ (4) şi un multiplica-
tor de tensiune (5),  la care este conectat un 
grup de chei (6), intrările de comandă ale că-
rora sunt conectate la un bloc de dirijare pro-
gramată (7) a lor, iar ieşirile cheilor (6) sunt 
conectate între ele.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Electric power production device of the 
wind-power plant 

(57) The invention relates to the wind-power 
plants, in particular to the electric power pro-
duction devices. 
The electric power production device of the 
wind-power plant comprises, connected in 
series, a generator (1), a rectifier (2), a stabi-
lizer (3), a direct-to-alternate current con-
verter (4) and a voltage multiplier (5), to 
which it is connected a group of switches (6), 
the control inputs of which are connected to 
a switch program control unit (7), and the 
switch (6) outputs are connected between 
them. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Устройство для производства электри-
ческой энергии ветроустановки 

(57) Изобретение относится к ветроустанов-
кам, в частности к устройствам для произ-
водства электрической энергии. 
Устройство для производства электриче-
ской энергии ветроустановки содержит 
последовательно соединенные генератор 
(1), выпрямитель (2), стабилизатор (3), 
преобразователь постоянного тока в пе-
ременный (4) и умножитель напряжения 
(5), к которому подсоединена группа клю-
чей (6), входы управления которых под-
ключены к блоку их программного управ-
ления (7), а выходы ключей (6) соединены 
между собой.  
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 1 
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FF9Y Brevete de invenŃ ie  
de scurt ă durat ă acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты 

на изобретения 
 

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

Ńia 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 protecŃia invenŃiilor. 

Odată cu publicarea menŃiunii privind acordarea brevetului de invenŃie 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 положений, 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

A 
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(11) 153 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01)  

C07J 71/00 (2006.01)  
(21) s 2009 0122 
(22) 2009.07.01 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLO-

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

(72)  CORLĂTEANU Liudmila, MD; GANEA  
Anatolie, MD; CHINTEA Pavel, MD 

(54) Procedeu de tratare a semin Ńelor de n ăut 
cu viabilitate redus ă 

(57) InvenŃia se referă la agricultură şi poate fi 
aplicată în fitotehnie pentru tratarea seminŃe-
lor de năut după păstrarea lor îndelungată. 
Procedeul de tratare a seminŃelor de năut cu 
viabilitate redusă include tratarea lor înainte 
de semănat timp de 6 ore cu soluŃie apoasă 
de tomatozidă de 0,0001…0,1%. 
Rezultatul constă în sporirea viabilităŃii semin-
Ńelor de năut după păstrarea lor îndelungată. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for treating chick pea seeds with 
reduced viability 

(57) The invention relates to agriculture and may 
be applied in phytotechny for treating chick 
pea seeds after long-term storage thereof. 
The process for treating chick pea seeds with 
reduced viability includes their presowing 
treatment during 6 hours with 0.0001...0.1% 
aqueous solution of tomatoside. 
The result consists in increasing the chick 
pea seed viability after long-term storage 
thereof. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ обработки семян нута с пони-
женной жизнеспособностью 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству и может быть применено в расте-
ниеводстве для обработки семян нута по-
сле их длительного хранения. 
Способ обработки семян нута с понижен-
ной жизнеспособностью включает их 
предпосевную обработку в течение 6 ча-
сов 0,0001…0,1%-ным водным раствором 
томатозида. 
Результат состоит в повышении жизне-
способности семян нута после их дли-
тельного хранения. 
 

 П. формулы: 1 
 

(11) 154 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01)  

C07J 71/00 (2006.01)  
(21) s 2009 0123 
(22) 2009.07.01 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLO-

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

(72)  CORLĂTEANU Liudmila, MD; GANEA  
Anatolie, MD; CHINTEA Pavel, MD 

(54) Procedeu de tratare a semin Ńelor de triti-
cale cu viabilitate redus ă 

(57) InvenŃia se referă la agricultură şi poate fi 
aplicată în fitotehnie pentru tratarea seminŃe-
lor de triticale după păstrarea lor îndelungată. 
Procedeul de tratare a seminŃelor de triticale 
cu viabilitate redusă include tratarea lor îna-
inte de semănat timp de 18 ore cu soluŃie 
apoasă de tomatozidă de 0,005…0,05%. 
Rezultatul constă în sporirea viabilităŃii semin-
Ńelor de triticale după păstrarea lor îndelun-
gată. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for treating triticale seeds with 
reduced viability 

(57) The invention relates to agriculture and may 
be applied in phytotechny for treating triticale 
seeds after long-term storage thereof. 
The process for treating triticale seeds with 
reduced viability includes their presowing 
treatment during 18 hours with 0.005...0.05% 
aqueous solution of tomatoside. 
The result consists in increasing the triticale 
seed viability after long-term storage thereof. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ обработки семян тритикале с 
пониженной жизнеспособностью 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству и может быть применено в расте-
ниеводстве для обработки семян тритика-
ле после их длительного хранения. 
Способ обработки семян тритикале с по-
ниженной жизнеспособностью включает 
их предпосевную обработку в течение 18 
часов 0,005…0,05%-ным водным раство-
ром томатозида. 
Результат состоит в повышении жизне-
способности семян тритикале после их 
длительного хранения. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 155 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 1/00 (2006.01)  

A01G 17/00 (2006.01)  
(21) s 2009 0118 
(22) 2009.06.26 
(71)(73) INSTITUłIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTI-

INłIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

(72)   DONICĂ Ilie, MD; BOGDAN Ion, MD;  
DONICĂ Nicolai, MD; DONICĂ Andrei, MD 

(54) Procedeu de t ăiere a pomului de cais pe 
rod 

(57)  InvenŃia se referă la pomicultură, şi anume la 
un procedeu de tăiere a pomului de cais pe 
rod. 
Procedeul de tăiere a pomului de cais pe rod 
include tăierea de fructificare cu scurtarea 
ramurilor anuale, crescute pe cepul de înlo-
cuire format în anul precedent. Începând cu 
anul cinci după plantare se efectuează scur-
tarea unei singure ramuri anuale la un nou 
cep de înlocuire cu lungimea de 5…15 cm, 
celelalte 2…3 ramuri rămânând intacte. 
Rezultatul constă în majorarea productivităŃii 
pomilor şi reducerea cheltuielilor de muncă. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Process for pruning the fruit-bearing apri-
cot 

(57) The invention relates to pomiculture, namely 
to a process for pruning the fruit-bearing ap-
ricot. 
The process for pruning the fruit-bearing ap-
ricot includes pruning for fruit by shortening 
the annual twigs grown on the replacement 
spur formed the previous year. Beginning 
with the fifth year after planting it is carried 
out the pruning of one annual twig on a new 
replacement spur with a length of 5...15 cm, 
the rest 2...3 twigs remaining intact. 
The result consists in increasing the produc-
tivity of fruit trees and in reducing the labour 
inputs. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ обрезки плодоносящего абри-
коса 

(57) Изобретение относится к плодоводству, а 
именно к способу обрезки плодоносящего 
абрикоса.   

Способ обрезки плодоносящего абрикоса 
включает обрезку на плодоношение уко-
рачиванием однолетних веточек, вырос-
ших на сучке замещения, образованном в 
прошлом году. Начиная с пятого года по-
сле посадки осуществляют обрезку одной 
однолетней веточки на новый сучок за-
мещения длиной 5…15 см, остальные 
2…3 веточки оставляют нетронутыми. 
Результат состоит в повышении продук-
тивности деревьев и сокращении затрат 
труда. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
(11) 156 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 17/00 (2006.01)  

A01B 79/02 (2006.01)  
A01G 13/02 (2006.01)  

(21) s 2009 0117 
(22) 2009.06.26 
(71)(73) INSTITUłIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTI-

INłIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

(72)  BOGDAN Ion, MD; DONICĂ Ilie, MD; DADU 
Constantin, MD; DONICĂ Nicolai, MD 

(54) Procedeu şi dispozitiv de mulcire a solului 
(57) InvenŃia se referă la agricultură, în special la 

mulcirea solului în livezi. 
Procedeul, conform invenŃiei, include lucra-
rea solului, înlăturarea buruienilor, acoperi-
rea solului în livadă cu material de mulcire cu 
utilizarea unui dispozitiv pentru mulcire, care 
se fixează prin joncŃiune mobilă de tulpina fi-
ecărui al doilea arbore de o parte a rândului 
cu permutarea periodică peste fiecare 
15…20 zile de partea opusă a rândului. În 
calitate de material de mulcire se utilizează 
folie de polietilenă sau resturi vegetale. 
Dispozitivul, conform invenŃiei, include un 
cadru din lemn executat în formă de semi-
cerc, pătrat sau dreptunghi, de care sunt fi-
xate rigid o folie de polietilenă sau resturi ve-
getale şi  care este dotat cu un element pen-
tru asigurarea joncŃiunii mobile. Totodată, 
cadrul este confecŃionat din ramuri obŃinute 
în urma tăierii de primăvară a pomilor fructi-
feri. 
Rezultatul invenŃiei constă în sporirea pro-
ductivităŃii pomilor datorită sporirii suprafeŃei 
solului mulcit. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 3 

* 
*     * 
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(54) Process and device for soil mulching 
(57) The invention relates to agriculture, particu-

larly to the mulching of soil in orchards. 
The process, according to the invention, in-
cludes treatment of soil, removal of weeds, 
covering of soil in orchards with mulching 
material by means of a mulching device, 
which is fixed by mobile junction to the trunk 
of every second tree on one side of the row 
with the periodic permutation every 15...20 
days on the opposite side of the row. At the 
same time, as mulching material are used 
polyethylene film or plant residues. 
The device, according to the invention, con-
tains a wooden carcass, made in the form of 
semicircle, square or rectangle, to which 
there are rigidly fixed a polyethylene film or 
plant residues and which is equipped with an 
element providing for the mobile junction. At 
the same time, the carcass is made of 
branches obtained as a result of spring prun-
ing of fruit trees. 
The result consists in increasing the tree 
productivity due to the increase of mulched 
soil area. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ и устройство для мульчиро-
вания почвы 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, в частности к мульчированию 
почвы в садах. 
Способ, согласно изобретению, включает 
обработку почвы, удаление сорняков, по-
крытие почвы в садах мульчирующим ма-
териалом посредством устройства для 
мульчирования, которое крепят к стволу 
каждого второго дерева при помощи мо-
бильной связи с одной стороны ряда с пе-
риодическим перемещением через каж-
дые 15…20 дней на противоположную 
сторону ряда. При этом в качестве муль-
чирующего материала используют поли-
этиленовую пленку или растительные ос-
татки. 
Устройство, согласно изобретению, со-
держит деревянный каркас, выполненный 
в форме полукруга, квадрата или прямо-
угольника, к которому жестко прикрепле-
ны полиэтиленовая пленка или расти-
тельные остатки и снабжен элементом 
 
 
 

для обеспечения мобильной связи. При 
этом каркас выполнен из ветвей, полу-
ченных при весенней обрезке плодовых 
деревьев. 
Результат изобретения состоит в повы-
шении продуктивности деревьев за счет 
увеличения площади мульчированной 
почвы. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 3 
 

 
(11) 157 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 17/00 (2006.01)  
(21) s 2009 0133 
(22) 2009.07.14 
(71)(73) INSTITUłIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTI-

INłIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

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

temului radicular la plant ă 
(57) InvenŃia se referă la agricultură, şi anume la 

horticultură, în special la un procedeu de for-
mare direcŃionată a sistemului radicular la 
plante în plantaŃiile pomicole şi viticole. 
Procedeul, conform invenŃiei, include ampla-
sarea în sol în anul plantării a unui ecran ver-
tical de limitare a răspândirii radiale a rădăci-
nilor orizontale la o distanŃă de 25…30 cm de 
la tulpină şi tăierea de limitare a răspândirii 
radiale a rădăcinilor orizontale, care se efec-
tuează începând cu anul şase după plantare, 
peste fiecare trei ani. Totodată, ecranul se 
confecŃionează din folie de polietilenă îndoită 
în U, care se umple cu resturi vegetale, 
având înălŃimea de 60 cm, lăŃimea de 75 cm 
şi grosimea de 8 cm, şi se amplasează în sol 
în formă de semicerc.  
Procedeul solicitat asigură micşorarea de 3 
ori a cantităŃii de folie de polietilenă folosită şi 
reducerea de 2 ori a numărului de tăieri de 
limitare a rădăcinilor orizontale. Rezultatul 
constă în ridicarea nivelului de control asupra 
condiŃiilor de creştere şi dezvoltare a plan-
telor, sporirea productivităŃii lor şi în scăde-
rea considerabilă a preŃului de cost al pro-
ducŃiei agricole.    

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 6 

* 
*     * 
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(54) Process for the directed formation of the 
plant root system 

(57) The invention relates to agriculture, namely 
horticulture, particularly to a process for the 
directed formation of the plant root system in 
orchards and vineyards. 
The process, according to the invention, in-
cludes placement in the soil in the planting 
year of a vertical screen for limitation of ra-
dial spreading of the horizontal roots at a dis-
tance of 25...30 cm from the stem and cutting 
for limitation of radial spreading of the hori-
zontal roots, which is carried out beginning 
with the sixth year after planting, every three 
years. At the same time, the screen is manu-
factured of U-shapely bent polyethylene film, 
which is filled with plant residues, having the 
height of 60 cm, the width of 75 cm and the 
thickness of 8 cm, and is placed in the soil in 
the form of semicircle. 
The claimed process provides for the three-
time decrease in the quantity of the used 
polyethylene film and the two-time reduction 
of the number of cuttings for limitation of the 
horizontal roots. The result consists in in-
creasing the plant development and growth 
control level, increasing the productivity 
thereof and in considerably decreasing the 
agricultural production cost. 

   
           Claims: 1 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

(54) Способ направленного формирования 
корневой системы растения 

(57) Изобретение относится к области сель-
ского хозяйства, а именно к садоводству, 
в частности, к способу направленного 
формирования корневой системы расте-
ний в садах и на виноградниках. 
Способ, согласно изобретению, включает 
размещение в почве в год посадки верти-
кального экрана для ограничения ради-
ального распространения горизонтальных 
корней на расстоянии 25…30 см от ствола 
и срез для ограничения радиального рас-
пространения горизонтальных корней, ко-
торый выполняют начиная с шестого года 
после посадки, через каждые три года. 
При этом, экран изготавливают из поли-
этиленовой пленки, согнутой U-образно и 
заполненной растительными остатками, с 
высотой 60 см, шириной 75 см и толщиной 
8 см, и размещают в почве в виде полу-
круга. 

Заявленный способ обеспечивает сниже-
ние в 3 раза количества используемой по-
лиэтиленовой пленки и сокращение в 2 
раза количества операций по ограничи-
тельному срезу горизонтальных корней. 
Результат состоит в повышении уровня 
контроля за условиями роста и развития 
растений, повышении их продуктивности и 
в значительном снижении себестоимости 
сельскохозяйственной продукции. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 6 
 

 
(11) 158 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23L 2/00 (2006.01)  

A23L 2/02 (2006.01)  
C13D 1/02 (2006.01)  

(21) s 2009 0184 
(22) 2009.09.30 
(71)(73) INSTITUłIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTI-

INłIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

(72)  PÎRGARI Elena, MD; IORGA Eugen, MD; 
DICHINA Alla, MD 

(74) ŞURGALSCHI Ecaterina 
(54) Suc cupajat cu miez 
(57) InvenŃia se referă la industria alimentară, şi 

anume la sucurile cupajate cu miez.  
Sucul, conform invenŃiei, conŃine piure de 
fructe şi/sau pomuşoare şi suc de sorg zaha-
rat limpezit în următorul raport al componen-
telor, % mas.: 
piure de fructe  
şi/sau pomuşoare                          25,0…40,0 
suc de sorg zaharat                      60,0…75,0.  
Rezultatul invenŃiei constă în majorarea valo-
rii nutritive a sucului. 

 
  Revendicări: 5 

* 
*     * 

(54) Juice blended with pulp 
(57) The invention relates to the food industry, 

namely to juices blended with pulp. 
The juice, according to the invention, con-
tains fruit and/or berry pulp and clarified 
sweet sorghum juice in the following compo-
nent ratio, mass %: 
fruit and/or berry pulp                25.0…40.0 
sweet sorghum juice               60.0…75.0. 
The result of the invention consists in in-
creasing the nutritive value of the juice. 

 
  Claims: 5 

* 
*     * 
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(54) Сок купажированный с мякотью 
(57) Изобретение относится к пищевой про-

мышленности, а именно к сокам купажи-
рованным с мякотью. 
Сок, согласно изобретению, содержит 
фруктовое и/или ягодное пюре и освет-
ленный сок из сахарного сорго в следую-
щем соотношении компонентов, масс. %: 
фруктовое и/или ягодное пюре    25,0…40,0 
сок из сахарного сорго               60,0…75,0. 
Результат изобретения состоит в повыше-
нии питательной ценности сока.        

 
 П. формулы: 5 
 

 
(11) 159 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23L 2/00 (2006.01)  

A23L 2/02 (2006.01)  
C13D 1/02 (2006.01)  

(21) s 2009 0185 
(22) 2009.09.30 
(71)(73) INSTITUłIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTI-

INłIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

(72)  PÎRGARI Elena, MD; IORGA Eugen, MD; 
DICHINA Alla, MD 

(74) ŞURGALSCHI Ecaterina 
(54) Suc natural cupajat 
(57) InvenŃia se referă la industria alimentară, şi 

anume la sucurile naturale cupajate.  
Sucul, conform invenŃiei, conŃine suc de fruc-
te şi/sau pomuşoare şi suc de sorg zaharat 
limpezit în următorul raport al componente-
lor, % mas.: 
suc de fructe şi/sau pomuşoare    60,0…70,0 
suc de sorg zaharat                      30,0…40,0. 
Rezultatul invenŃiei constă în majorarea valo-
rii nutritive a sucului. 

 
  Revendicări: 4 

* 
*     * 

(54) Natural blended juice 
(57) The invention relates to the food industry, 

namely to natural blended juices. 
The juice, according to the invention, con-
tains fruit and/or berry juice and clarified 
sweet sorghum juice in the following compo-
nent ration, mass %: 
fruit and/or berry juice                   60.0…70.0 
sweet sorghum juice               30.0…40.0. 
The result of the invention consists in in-
creasing the nutritive value of the juice. 

 
  Claims: 4 

* 
*     * 

(54) Сок купажированный натуральный 
(57) Изобретение относится к пищевой про-

мышленности, а именно к натуральным  
купажированным сокам. 
Сок, согласно изобретению, содержит 
фруктовый и/или ягодный сок и освет-
ленный сок из сахарного сорго в следую-
щем соотношении компонентов, масс. %: 
фруктовый и/или ягодный сок    60,0…70,0 
сок из сахарного сорго               30,0…40,0. 
Результат изобретения состоит в повы-
шении питательной ценности сока.        

 
 П. формулы: 4 
 

 
(11) 160 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23L 3/26 (2006.01)  

A23B 7/01 (2006.01)  
A23B 7/02 (2006.01)  
H05B 6/64 (2006.01)  
F26B 3/347 (2006.01)  

(21) s 2009 0127 
(22) 2009.07.06 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BERNIC Mircea, MD; IVANOV Leonid, MD; 

LUPAŞCO Andrei, MD; łISLINSCAIA Natalia, 
MD; MAłCO Marcel, MD; OłEL Victor, MD; 
VACARCIUC Mihail, MD; CIOBANU Eugeniu, 
MD 

(54) Procedeu de uscare a produselor alimen-
tare 

(57) InvenŃia se referă la industria alimentară, şi 
anume la un procedeu de uscare a produse-
lor alimentare în câmp electromagnetic prin 
impulsuri de frecvenŃă supraînaltă. 
Procedeul, conform invenŃiei, include tratarea 
produselor alimentare într-un câmp electro-
magnetic, utilizând o perioadă activă cu im-
pulsuri de frecvenŃă supraînaltă pentru încăl-
zire şi o perioadă de repaus fără transferuri 
de fază, cu eliminarea umidităŃii de pe supra-
faŃa produsului, totodată tratarea se efectu-
ează alternând perioadele, până la atingerea 
umidităŃii necesare în produs, iar durata pe-
rioadelor se calculează utilizând formula (1) 
pentru perioada activă a impulsurilor şi (2) 
pentru perioada de repaus: 
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unde: 
τA – durata perioadei active a impulsurilor, s; 
α – coeficientul difuziei termice, m2/s; 
c – capacitatea termică specifică, J/kg·K; 
ρ – densitatea produsului, kg/m3; 
d – grosimea stratului produsului, m; 
TS – temperatura suprafeŃei produsului, K; 
TM – temperatura mediului înconjurător, K; 
λ – coeficientul conductibilităŃii termice, 
W/m·K;  
Qv – intensitatea căldurii degajate, W/m3; 
τp – durata perioadei de repaus, s; 
αp – coeficientul difuziei molare a apei, m2/s. 
Rezultatul constă în reducerea consumului 
de energie prin crearea gradientului de tem-
peratură maximal în perioada activă de în-
călzire şi eliminarea umidităŃii fără transferuri 
de fază în perioada pasivă. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for foodstuff drying 
(57) The invention relates to the food industry, 

namely to a process for foodstuff drying into 
an electromagnetic field by microwave 
pulses. 
The process, according to the invention, in-
cludes treatment of foodstuffs into an elec-
tromagnetic field, using an active period with 
microwave pulses for heating and a passive 
period without phase transitions, with re-
moval of humidity from the foodstuff surface, 
the treatment being carried out by period al-
ternation, up to the attainment of the required 
humidity in the foodstuff, and the period du-
ration is calculated using the formula (1) for 
the active period of pulses and (2) for the 
passive period: 
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where: 
τA − duration of the active period of pulses, s; 
α − heat diffusion coefficient, m2/s; 
c − specific heat capacity, J/kg⋅K; 
ρ − foodstuff density, kg/m3; 
d − thickness of the foodstuff layer, m; 
TS − temperature of the foodstuff surface, K; 
TM − temperature of the environment, K; 
λ − thermal conductivity coefficient, W/m⋅K; 
Qv − intensity of released heat, W/m3; 
τp − duration of the passive period, s; 

αp − water molar diffusion coefficient, m2/s. 
The result consists in reducing the electric 
power consumption by the creation of a 
maximum temperature gradient in the active 
heating period and removing the humidity 
without phase transitions in the passive pe-
riod. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ сушки пищевых продуктов 
(57) Изобретение относится к пищевой про-

мышленности, а именно к способу сушки 
пищевых продуктов в электромагнитном 
поле импульсами сверхвысокой частоты.  
Способ, согласно изобретению, включает 
обработку пищевых продуктов в электро-
магнитном поле, используя активный пе-
риод с импульсами сверхвысокой частоты 
для нагрева и пассивный период без фа-
зовых переходов, с удалением влаги с по-
верхности продукта, причем обработка 
осуществляется чередованием периодов, 
до достижения нужной влаги в продукте, а 
длительность периодов рассчитывается 
используя формулу (1) для активного пе-
риода импульсов и (2) для пассивного пе-
риода:   

         ( )MS
v

A TT
Q

cpda −=
λ

τ
2
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= ,                                  (2) 

где: 
τA – длительность активного периода 
импульсов, с; 
α – коэффициент диффузии тепла, м2/с; 
c –  удельная теплоемкость, Дж/кг·K; 
ρ – плотность продукта, кг/м3; 
d – толщина слоя продукта, м; 
TS – температура поверхности продукта, 
K; 
TM – температура окружающей среды, K; 
λ – коэффициент теплопроводимости, 
Вт/м·K;  
Qv – интенсивность выделенного тепла, 
Вт/м3; 
τp – длительность пассивного периода, с; 
αp – коэффициент молярной диффузии 
воды, м2/с.  
Результат состоит в снижении расхода 
электроэнергии при создании максималь-
ного градиента температуры в активном 
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периоде нагревания и удалении влаги без 
фазовых переходов в пассивном периоде.  

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 161 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/42 (2006.01)  
(21) s 2009 0096 
(22) 2009.05.25 
(71)(73) INSTITUłIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINłIFICE 
ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂłII MA-
MEI ŞI COPILULUI, MD; UNIVERSITATEA 
DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
"NICOLAE TESTEMIłANU" DIN REPUBLI-
CA MOLDOVA, MD 

(72)  CIOBANU Victor, MD 
(54) Metod ă de autotransplantare a ovarelor 

după histerectomie 
(57) InvenŃia se referă la medicină, în special la 

ginecologia chirurgicală. 
Metoda de autotransplantare a ovarelor după 
histerectomie constă în aceea că după efec-
tuarea histerectomiei subtotale sau totale cu 
înlăturarea anexelor se suturează incizia pe-
retelui abdominal până la Ńesutul adipos 
subcutan, apoi pe fiecare parte laterală a pe-
retelui abdominal, în Ńesutul adipos subcutan, 
mai aproape de aponevroză, se formează 
câte un tunel orb de o lungime de 5…6  cm, 
orientat oblic lateral în jos până la mijlocul 
regiunii inghinale. Apoi ovarele se separă de 
preparatul anatomic, se înlătură la necesitate 
formaŃiunile organice, capsulele ovarelor se 
înŃeapă sau se fac incizii pe ele, apoi în fie-
care tunel se introduce câte un ovar, orificiile 
de intrare ale tunelelor şi rana operatorie se 
suturează, apoi, începând cu a doua zi a pe-
rioadei postoperatorii, Ńesutul adipos sub-
cutan în jurul ovarelor se infiltrează de 3…4 
ori, cu intervale de 1…2 zile, cu un amestec 
conŃinând 2 ml sol. Lidocaină 2%, 1 ml sol. 
Dimexid 50%, 5 ml sol. Dioxidină 1% şi 12 ml 
sol. Metrogyl. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Method for ovary autografting after hys-
terectomy 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
surgical gynecology. 
The method for ovary autografting after hys-
terectomy consists in that after carrying out 
the subtotal or total hysterectomy with re-
moval of adnexa, it is sutured the incision of 

the abdominal wall up to the subcutaneous 
fat, then on each lateral part of the abdomi-
nal wall, into the subcutaneous fat, nearer to 
aponeurosis, it is formed one blind tunnel of 
a length of 5...6 cm, oriented obliquely later-
ally downwards up to the middle of the ingui-
nal region. Then, the ovaries are separated 
from the anatomical preparation, there are 
necessarily removed the organic masses, the 
ovarian capsules are pierced or incisions are 
made thereon, then into each tunnel it is in-
troduced one ovary, the tunnel entry holes 
and the operative wound are sutured. After-
wards, beginning with the second postopera-
tive day, the subcutaneous fat around the 
ovaries is infiltrated 3...4 times with intervals 
of 1...2 days with a mixture containing 2 ml of 
2% Lidocaine solution, 1 ml of 50% Dimexide 
solution, 5 ml of 1% Dioxidine solution and 
12 ml of Metrogyl solution 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Метод аутотрансплантации яичников 
после гистерэктомии 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к хирургической гинекологии. 
Метод аутотрансплантации яичников по-
сле гистерэктомии состоит в том, что по-
сле выполнения субтотальной или то-
тальной гистерэктомии с удалением при-
датков, ушивают разрез брюшной стенки 
до подкожной жировой клетчатки, затем 
на каждой боковой стороне брюшной 
стенки, в подкожной жировой клетчатке, 
ближе к апоневрозу, формируют по одно-
му глухому тоннелю длиной 5…6 см, ори-
ентированному косо латерально вниз до 
середины паховой области. Затем выде-
ляют яичники из анатомического препара-
та, удаляют при необходимости органиче-
ские образования, капсулы яичников про-
калывают или делают разрезы на них, за-
тем в каждый тоннель вводят по одному 
яичнику, входящие отверстия тоннелей и 
оперативную рану ушивают. Затем, начи-
ная со второго послеоперационного дня, 
подкожную жировую клетчатку вокруг яич-
ников инфильтрируют 3…4 раза, с интер-
валом в 1…2 дня смесью, содержащей: 
2% раствора Лидокаина 2 мл, 50% рас-
твора Димексида 1 мл, 1% раствора Диок-
сидина 5 мл и раствора Метрогила 12 мл. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
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(11) 162 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61M 27/00 (2006.01)  
(21) s 2009 0230 
(22) 2009.12.17 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  HÎłU Dumitru, MD; VLAS Vasile, MD 
(74) VOZIANU Maria 
(54) Dispozitiv pentru drenarea proceselor 

infec Ńioase 
(57) InvenŃia se referă la tehnica medicală, în spe-

cial la dispozitive pentru drenarea proceselor 
infecŃioase. 
Conform invenŃiei, dispozitivul pentru drena-
rea proceselor infecŃioase conŃine un tub (1) 
elastic, un capăt al căruia este executat cu 
guler (3), iar în treimea medie a tubului sunt 
executate orificii (2) de drenare, diametrul 
cărora este de 3 ori mai mare decât grosi-
mea peretelui tubului, în interiorul tubului es-
te amplasată o tijă (4) un capăt al căreia este 
fixat de un dop (5) elastic amplasat la capătul 
cu guler (3), cu posibilitatea etanşării cu do-
pul (5) la tracŃiunea tijei (4) în procesul irigării 
plăgii. 
   

  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for drainage of infectious pro-
cesses 

(57) The invention relates to the medical engi-
neering, particularly to devices for drainage 
of infectious processes. 
According to the invention, the device for 
drainage of infectious processes comprises 
an elastic tube (1), one end of which is made 
with collar (3), and in the medium third of the 
tube there are made drainage holes (2), the 
diameter of which is three-time greater than 
the thickness of the tube wall, inside the tube 
it is placed a rod (4), one end of which is 
fixed to an elastic plug (5) placed at the end 
with collar (3), with the possibility of sealing 
with the plug (5) upon tightening of rod (4) in 
the wound irrigation process. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

 
 
 

(54) Устройство для дренирования инфек-
ционных процессов 

(57) Изобретение относится к медицинской 
технике, в частности к устройствам для 
дренирования инфекционных процессов. 
Согласно изобретению, устройство для 
дренирования инфекционных процессов 
содержит эластичную трубку (1), один ко-
нец которой выполнен с воротником (3), а 
в средней трети трубки выполнены дре-
нажные отверстия (2), диаметр которых в 
3 раза больше чем толщина стенки труб-
ки, внутри трубки установлен стержень (4) 
один конец которого соединен с эластич-
ной пробкой (5) установленной на конце с 
воротником (3), с возможностью гермети-
зации пробкой (5) при натягивании стерж-
ня (4), в процессе орошения раны.   
 
П. формулы: 1   
Фиг.: 1 
 

 
  
 

 
(11) 163 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B01F 7/00 (2006.01)  

B01F 7/04 (2006.01)  
(21) s 2009 0235 
(22) 2009.12.24 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

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

MD; BALABAN Nicolae, MD; SAVCA Radu, 
MD 

(54) Malaxor pentru condi Ńionarea în flux a 
biomasei 

(57) InvenŃia se referă la utilaje de prelucrare a 
biomasei pentru obŃinerea combustibililor so-
lizi în formă comodă de utilizare şi poate fi 
utilizată în industriile prelucrătoare şi alimen-
tară, în zootehnie. 
Malaxorul pentru condiŃionarea în flux a bio-
masei conŃine un corp (1) cu capace (7, 8) şi 
un arbore tubular (2), în interiorul căruia este 
amplasată o cremalieră (3) cu secŃiune circu-
lară, palete (4, 21) fixate pe axe mobile (5), 
montate în bucşe (6), fixate pe arborele tubu-
lar (2), ştuŃuri de alimentare (9) şi evacuare 
(10) a biomasei şi un ştuŃ (11) pentru debita-
rea apei sau a aburilor. Cremaliera (3), pe 
care sunt tăiaŃi dinŃi drepŃi în faŃa fiecărei 
bucşe (6), este angrenată cu axele mobile 
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(5), pe care sunt tăiaŃi dinŃi similari celor de 
pe cremalieră (3). Pe unul din capacele (8) 
corpului (1) este fixată prin filet o bucşă (14), 
în care este amplasat un rulment (15) montat 
pe cremalieră (3), iar pe bucşă (14) este 
montată o cutie rotundă (17) cu un clichet 
(18) fixat cu un şurub (19). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Biomass flow conditioning mixer 
(57) The invention relates to the biomass process-

ing for the obtaining of solid fuel in a usable 
form and may be used in the processing and 
food industries, in animal husbandry. 
The biomass flow conditioning mixer com-
prises a body (1) with covers (7, 8) and a tu-
bular shaft (2), inside which it is installed a 
rack (3) of round section, blades (4, 21) fixed 
on mobile axes (5), mounted into bushes (6), 
fixed on the tubular shaft (2), biomass inlet 
(9) and outlet (10) fittings and a water or 
steam inlet fitting (11). The rack (3), on which 
there are cut straight teeth opposite to each 
bush (6), meshes with the mobile axes (5), 
on which there are cut teeth analogous to the 
teeth on the rack (3). On one of the covers 
(8) of the body (1) it is fixed by means of 
thread a bush (14), wherein it is placed a 
bearing (15), mounted on the rack (3), and 
on the bush (14) it is mounted a round box 
(17) with a stopper (18) fixed with a screw 
(19). 

   
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Смеситель для поточного кондициони-
рования биомассы 

(57) Изобретение относится к оборудованию 
для обработки биомассы для получения 
твердого топлива в удобной для исполь-
зования форме и может быть использова-
но в перерабатывающей и пищевой про-
мышленностях, животноводстве. 
Смеситель для поточного кондициониро-
вания биомассы содержит корпус (1) с 
крышками (7, 8) и трубчатым валом (2), 
внутри которого установлена рейка (3) 
круглого сечения, лопасти (4, 21), закреп-
ленные на мобильных осях (5), смонтиро-
ванных во втулках (6), закрепленных на 
трубчатом валу (2), патрубки для подвода 
(9) и отвода (10) биомассы и патрубок (11) 

для подачи воды или пара. Рейка (3), на 
которой нарезаны прямые зубья напротив 
каждой втулки (6), находится в зацепле-
нии с мобильными осями (5), на которых 
нарезаны зубья аналогичные зубьям на 
рейке (3). На одной из крышек (8) корпуса 
(1) закреплена при помощи резьбы втулка 
(14), в которой размещен подшипник (15), 
смонтированный на рейке (3), а на втулке 
(14) смонтирована круглая коробка (17) со 
стопором (18), зафиксированным болтом 
(19). 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 2 

 
  
 

 
(11) 164 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B23K 1/00 (2006.01)  

B23K 1/20 (2006.01)  
B23K 31/02 (2006.01)  
B23K 103/04 (2006.01)  
B23K 103/08 (2006.01)  
B23H 1/00 (2006.01)  

(21) s 2009 0055 
(22) 2009.04.15 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD 
(72)  PARAMONOV Anatolii, MD; PARAMONOV 

Dmitrii, MD; COVALI Alexandr, MD 
(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Procedeu de lipire a aliajelor dure sinteri-

zate şi a o Ńelurilor carbon 
(57)  InvenŃia se referă la procedeele de lipire a 

aliajelor, în particular la un procedeu de lipire 
prin aliere cu scântei a aliajelor dure sinteri-
zate şi a oŃelurilor carbon.    
Procedeul, conform invenŃiei, include depu-
nerea pe suprafaŃa de lipit, prin aliere cu 
scântei, la o frecvenŃă a impulsurilor de 
200…500 Hz şi durata de 200…400 µs, a 
unui strat de acoperire intermediar, care nu 
este un material de lipit, spoirea şi lipirea ul-
terioară a stratului obŃinut cu aliaje uşor fuzi-
bile, cu utilizarea unui flux de colofoniu. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Process for brazing sintered hard alloys 
and carbon steels 

(57) The invention relates to alloy brazing proces-
ses, particularly a process for brazing by 
electrospark alloying of sintered hard alloys 
and carbon steels. 
The process, according to the invention, in-
cludes deposition on the brazing surface, by 
electrospark alloying, at a pulse frequency of 
200...500 Hz and the duration of 200...400 µs, 
of an intermediate layer, which is not a braz-
ing alloy, tinning and brazing of the obtained 
layer with fusible alloys, using a colophonic 
flux. 
 
Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ пайки спеченных твёрдых 
сплавов и углеродистых сталей 

(57) Изобретение относится к способам пайки 
сплавов, в частности к способу пайки пу-
тём электроискрового легирования твёр-
дых спечённых сплавов и углеродистых 
сталей.   
Способ, согласно изобретению, включает 
нанесение на поверхность для пайки, пу-
тём электроискрового легирования, при 
частоте импульсов 200…500 Гц и дли-
тельности 200…400 мкс промежуточного 
покрытия, не являющегося припоем, лу-
жение и пайку полученного покрытия лег-
коплавкими сплавами, с использованием 
канифольного флюса. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 165 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C02F 1/42 (2006.01)  

C02F 1/465 (2006.01)  
C02F 5/06 (2006.01)  
C02F 1/54 (2006.01)  
C02F 1/58 (2006.01)  
C02F 3/30 (2006.01)  

(21) s 2009 0061 
(22) 2009.04.17 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD; UNGUREANU Dumitru, MD; CLICHICI 
Ion, MD 

(54) Procedeu de epurare a apelor reziduale de 
la complexele zootehnice de azot amoni-
acal şi fosfa Ńi 

(57)  InvenŃia se referă la un procedeu de epurare 
a apelor reziduale de la complexele zooteh-
nice de azot amoniacal şi fosfaŃi şi poate fi 
folosită pentru mărirea randamentului de 

epurare biologică a apelor reziduale de la 
complexele zootehnice. 
Procedeul propus include prelucrarea apelor 
reziduale cu eluaŃi obŃinuŃi la regenerarea ră-
şinilor schimbătoare de ioni, utilizate la dedu-
rizarea apei cu clorură de sodiu, care se pre-
lucrează cu hidroxid de calciu de 5…7%, se 
decantează, iar sedimentul format se dizolvă 
în acid sulfuric. La soluŃia obŃinută de sulfat 
de magneziu se adaugă poliacrilamidă în 
următorul raport, g/L: sulfat de magneziu 
30…50 şi poliacrilamidă 0,1…0,2. Apele re-
ziduale se prelucrează cu soluŃia obŃinută cu 
conŃinut de magneziu la un raport masic 
[Mg2+] : [NH4

+/PO4
3-] de (5,2…5,5) : 1 şi рН = 

7,0…8,5. Apoi se efectuează electroflotaŃia 
la o densitate catodică a curentului de 
0,1…0,3 А/dm2 şi epurarea finală a apelor 
reziduale prin prelucrarea consecutivă anae-
robă şi aerobă a acestora.  
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Process for the purification of sewage 

waters of stockbreeding complexes from 
ammonium nitrogen and phosphates 

(57) The invention relates to a process for the 
purification of sewage waters of stockbreed-
ing complexes from ammonium nitrogen and 
phosphates and may be used for increasing 
the effectiveness of the biological purification 
of sewage waters of stockbreeding com-
plexes. 
The proposed process includes treatment of 
sewage waters with eluates obtained upon 
regeneration of ion-exchange resins, used 
upon water softening with sodium chloride, 
which are treated with 5…7% calcium hydro- 
xide, are decanted, and the formed sediment 
is dissolved in sulphuric acid. To the ob-
tained solution of magnesium sulphate is 
added polyacrylamide in the following ratio, 
g/L: magnesium sulphate 30…50 and poly-
acrylamide 0.1…0.2. The sewage waters are 
treated with the obtained magnesium-
containing solution at a mass ratio [Mg2+] : 
[NH4

+/PO4
3-] of (5.2…5.5) : 1 and pH = 

7.0…8.5. Then, it is carried out the electroflo-
tation at the current cathodic density of 
0.1…0.3 A/dm2 and the final treatment of 
sewage waters by consecutive anaerobic 
and aerobic treatment thereof. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Способ очистки сточных вод животно-
водческих комплексов от аммонийного 
азота и фосфатов 

(57) Изобретение относится к способу очистки 
сточных вод животноводческих комплексов 
от аммонийного азота и фосфатов и может 
быть использовано для повышения эф-
фективности биологической очистки сточ-
ных вод животноводческих комплексов. 
Предлагаемый способ включает обработ-
ку сточных вод элюатами, полученными 
при регенерации ионообменных смол, ис-
пользуемых при умягчении воды хло-
ридом натрия, которые обрабатывают 
5…7% гидроксидом кальция, декантируют, 
а образовавшийся осадок растворяют в 
серной кислоте. К полученному раствору 
сульфата магния добавляют полиакрила-
мид в следующем соотношении, г/л: 
сульфат магния 30…50 и полиакриламид 
0,1…0,2. Сточные воды обрабатывают 
полученным магнийсодержащим раство-
ром при массовом соотношении [Mg2+] : 
[NH4

+/PO4
3-] (5,2…5,5) : 1 и рН = 7,0…8,5. 

Затем осуществляют электрофлотацию 
при катодной плотности тока 0,1…0,3 
А/дм2 и доочистку сточных вод путем их 
последовательной анаэробной и аэроб-
ной обработки.  

 
 П. формулы: 1 
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Oleg, MD 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Material compozit şi procedeu de ob Ńinere 

a acestuia 
(57) InvenŃia se referă la domeniul prelucrării ma-

terialelor polimere, care pot fi utilizate în in-
dustria construcŃiilor la fabricarea blocurilor 
de construcŃie, de fundaŃie şi de perete, plă-
cilor de planşeu, dalelor de pavaj, precum şi 
îmbrăcămintei rutiere.   
Este revendicat un material compozit ce con-
Ńine deşeuri prelucrate şi măcinate ale mate-

rialelor polimere, fărâmătură de cauciuc, um-
plutură în formă de diverse deşeuri ale prelu-
crării lemnului, metalelor, deşeurilor industriei 
cimentului şi un adaos cu conŃinut de carbon 
C2n, în care n este nu mai mic de 30, şi anu-
me fulerenă С60 sau С70 sau negru de fum 
de fulerenă cu fulerena parŃial extrasă.   
Procedeul de obŃinere a materialului compo-
zit, conform invenŃiei, prevede prelucrarea 
mecanică a polimerilor, uscarea, extrudarea 
cu obŃinerea granulelor de material polimer 
de 3…30 mm, amestecarea lui în cel puŃin 
două camere-dozatoare de uscare cu o um-
plutură premăcinată şi fărâmătură de cau-
ciuc, extrudarea amestecului cu mărirea tem-
peraturii lui, apoi la ieşirea din extruder 
amestecul se aliază cu fulerenă sau negru 
de fum de fulerenă la temperatura de 
120…200°C, după care amestecul obŃinut se 
presează şi se răceşte. 

   
  Revendicări: 6 

* 
*     * 

(54) Composite material and process for the 
obtaining thereof 

(57) The invention relates to the field of process-
ing of polymer materials that can be used in 
the building industry for the manufacture of 
building, foundation and wall blocks, floor 
slabs, paving piles, as well as roadway co-
vering. 
It is claimed a composite material comprising 
crushed and processed wastes of polymer 
materials, rubber crumb, filler in the form of 
different metal, wood processing wastes, 
cement production wastes, and an addition 
containing carbon C2n, where n is at least 30, 
namely fullerene C60 or C70 or fullerene soot 
with partially extracted fullerene. 
The process for the obtaining of composite 
material, according to the invention, provides 
for the mechanical processing of polymers, 
drying, extrusion with the obtaining of poly-
mer material granules of 3...30 mm, mixing 
thereof in at least two drying dispenser 
chambers with preliminary crushed filler and 
rubber crumb, extrusion of mixture with tem-
perature increasing, then at the outlet from 
the extruder the mixture is doped with 
fullerene or fullerene soot at the temperature 
of 120...200°C, afterwards the obtained mix-
ture is pressed and cooled. 

 
  Claims: 6 

* 
*     * 



 MD - BOPI 3/2010  INVENTIONS 

 30

(54) Композитный материал и способ его 
получения 

(57) Изобретение относится к области перера-
ботки полимерных материалов, которые 
могут быть использованы в строительной 
промышленности для производства строи-
тельных, фундаментных и стеновых бло-
ков, плит перекрытия, тротуарной плитки, 
а также дорожного покрытия.  
Заявлен композитный материал, содер-
жащий обработанные и измельченные от-
ходы полимерных материалов, резиновую 
крошку, наполнитель в виде различных 
отходов переработки древесины, метал-
лов, отходов цементного производства и 
добавку с содержанием углерода C2n, где 
n не менее 30, а именно фуллерен С60 
или С70 или фуллереновую сажу с частич-
но извлеченным фулереном.   
Cпособ получения композитного материа-
ла, cогласно изобретению, предусматри-
вает механическую переработку полиме-
ров, сушку, экструдирование с получени-
ем гранул полимерного материала поряд-
ка 3…30 мм, смешивание его, по меньшей 
мере, в двух сушильных камерах-дозато-
рах с предварительно измельченным на-
полнителем и резиновой крошкой, экстру-
дирование смеси с повышением её тем-
пературы, затем на выходе из экструдера 
смесь легируют фуллереном или фулле-
реновой сажей при температуре 
120…200°C, после чего полученную смесь 
прессуют и охлаждают. 

 
 П. формулы: 6 
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łAPCOV Victor, MD 

(54) Procedeu de cultivare a cianobacteriei 
Spirulina platensis 

(57)  InvenŃia se referă la ficobiotehnologie, în 
particular la un procedeu de cultivare a 
 

  cianobacteriei Spirulina platensis cu un con-
Ńinut sporit de ficobiliproteine, care pot fi utili-
zate în industria farmaceutică şi medicină. 
Procedeul de cultivare a cianobacteriei 
Spirulina platensis include cultivarea pe un 
mediu nutritiv, conŃinând, g/L: NaHCO3 – 
16,8; K2HPO4·3H2O – 1,0; NaNO3 – 2,5; 
NaCl – 1,0; K2SO4 – 1,0; CaCl2·6H2O – 0,04; 
MgSO4·7H2O – 0,20; H3BO3 – 0,00286; 
MnCl2·4H2O – 0,00181; ZnSO4·7H2O – 
0,00022; CuSO4·5H2O – 0,00008; MoO3 – 
0,000015; 1mL de soluŃie FeHEDTA de 0,09 
M, apă distilată până la 1 L. La a 2-a zi de 
cultivare în mediu se adaugă 3...4 mg/L de 
hidrat al nitratului de 5-nitrosalicilidentiose-
micarbazido(1-)aquacupru(II). Cultivarea se 
efectuează timp de 6 zile, la temperatura de 
30... 35°C, la iluminarea de 2000...3000 lx în 
primele 2 zile şi de 3000...4000 lx în urmă-
toarele zile.   

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for the cultivation of cyanobacte-
rium Spirulina platensis 

(57) The invention refers to phycobiotechnology, 
in particular to a process for the cultivation of 
cyanobacterium Spirulina platensis with an 
increased content of phycobiliproteins that 
can be used in the pharmaceutical industry 
and medicine. 
The process for the cultivation of cyanobac-
terium Spirulina platensis includes cultivation 
on a nutrient medium, containing, g/L:  
NaHCO3 – 16.8; K2HPO4·3H2O – 1.0; NaNO3 − 
2.5; NaCl − 1.0; K2SO4 − 1.0; CaCl2⋅6H2O − 
0.04; MgSO4⋅7H2O – 0.20; H3BO3 – 0.00286; 
MnCl2⋅4H2O – 0.00181; ZnSO4⋅7H2O – 
0.00022; CuSO4⋅5H2O – 0.00008; MoO3 – 
0.000015; 1 mL of 0.09 M FeHEDTA solution 
and distilled water up to 1 L. On the second 
day of cultivation in the said medium is 
added 3…4 mg/L of nitrate hydrate of  
5-nitrosalicylidenethiosemicarbazido(1-)aqua-
copper(II). The cultivation is carried out during 
6 days, at a temperature of 30…35°C, at the 
illumination of 2000…3000 lx in the first two 
days and of 3000…4000 lx in the following 
days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Способ культивирования цианобакте-
рии Spirulina platensis 

(57) Изобретение относится к фикобиотехно-
логии, в частности к способу культивиро-
вания цианобактерии Spirulina platensis с 
высоким содержанием фикобилипротеи-
нов, которые могут быть использованы в 
фармацевтической промышленности и в 
медицине. 
Способ культивирования цианобактерии 
Spirulina platensis включает культивирова-
ние на питательной среде, содержащей, 
г/л: NaHCO3 – 16,8; K2HPO4·3H2O – 1,0; 
NaNO3 – 2,5; NaCl – 1,0; K2SO4 – 1,0; 
CaCl2·6H2O – 0,04; MgSO4·7H2O – 0,20; 
H3BO3 – 0,00286; MnCl2·4H2O – 0,00181; 
ZnSO4·7H2O – 0,00022; CuSO4·5H2O – 
0,00008; MoO3 – 0,000015; 1 мл 0,09 М 
раствора FeHEDTA и дистиллированную 
воду до 1 л. На 2-ой день культивирова-
ния в среду добавляют 3…4 мг/л гидрата 
нитрата 5-нитросалицилидентиосемикар-
базидо(1-)аквамеди(II). Культивирование 
осуществляют в течение 6 дней при тем-
пературе 30…35°C, при освещении 
2000…3000 люкс в первые 2 дня и при 
3000…4000 люкс в последующие дни. 
 

 П. формулы: 1 
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Svetlana, MD 
(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Dispozitiv pentru acoperirea galvanic ă a 

suprafe Ńei interioare a pieselor cilindrice 
cu un diametru mic şi mijlociu 

(57) InvenŃia se referă la galvanotehnică, în spe-
cial la dispozitivele pentru acoperirea galva-
nică a suprafeŃei interioare a pieselor cilindri-
ce cu un diametru mic şi mijlociu. 
Dispozitivul conŃine o baie (1) pentru electro-
lit în care se află piesa-catod (2), în interiorul 
căreia este situat coaxial un anod (3). Piesa-
catod (2) este fixată rigid şi centrată pe un 
suport cu ajutorul unor bucşe (4) înzestrate 
cu şliŃuri pentru debitarea electrolitului. Su-
portul este fixat într-un dispozitiv de fixare ce 

poate fi deplasat în direcŃie verticală şi ori-
zontală. În baia cu electrolit este amplasat un 
anod suplimentar (5), conectat în serie cu 
anodul (3). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for electroplating of inner surfaces 
of the cylindrical parts of small and me-
dium diameter 

(57) The invention relates to electroplating, par-
ticularly to devices for electroplating of inner 
surfaces of the cylindrical parts of small and 
medium diameter. 
The device comprises a bath (1) for electro-
lyte, wherein there is placed a cathode part 
(2), inside which it is coaxially placed an  
anode (3). The cathode part (2) is rigidly 
fixed and centered into a holder by means of 
bushes (4) with slits for entry of electrolyte. 
The holder is fixed into a clamp, moving in 
vertical and horizontal direction. Into the 
electrolytic bath it is placed an additional  
anode (5) connected in series to the anode (3). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для гальванического по-
крытия внутренних поверхностей ци-
линдрических деталей малого и сред-
него диаметра 

(57) Изобретение относится к гальванотехни-
ке, в частности к устройствам для гальва-
нического покрытия внутренних поверхно-
стей цилиндрических деталей малого и 
среднего диаметра. 
Устройство содержит ванну (1) для элек-
тролита, в которой находится деталь-
катод (2) внутри которой коаксиально рас-
положен анод (3). Деталь-катод (2) жёстко 
закреплена и центрирована в держателе с 
помощью втулок (4) с прорезями для по-
ступления электролита. Держатель закре-
пляется в зажиме, который передвигается 
в вертикальном и горизонтальном на-
правлении. В электролитической ванне 
размещён дополнительный анод (5), по-
следовательно соединённый с анодом (3).  
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П. формулы: 1 
Фиг.: 1 
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(22) 2009.11.26 
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Alexei, UA 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Dispozitiv de fixare a şinelor 
(57) InvenŃia se referă la construcŃia căilor ferate, 

în particular la dispozitive de fixare a şinelor. 
Dispozitivul de fixare a şinelor (1) conŃine un 
ancoraj (3) cu o coloană, fixată rigid pe tra-
versa de cale ferată, şi un cap, în care sunt 
executate cel puŃin două canale de ajustaj (4, 
5), conjugate cu picioruşele unei cleme (6) 
cu arc pentru fixarea şinei (1). Unul din cana-
lele de ajustaj este executat în formă de ca-
nal străpuns (5), înălŃimea golului căruia de-
păşeşte dimensiunea liniară maximă a secŃi-
unii transversale a picioruşului clemei (6) 
conjugate cu acesta, iar al doilea canal de 
ajustaj este executat în formă de orificiu 
străpuns (4), diametrul căruia permite intro-
ducerea liberă a celuilalt picioruş al clemei 
(6). Axele canalelor de ajustaj (4, 5) sunt 
amplasate paralel una faŃă de alta şi sub un 
unghi de 15o faŃă de axa transversală a ca-
pului ancorajului. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 9 

* 
*     * 

(54) Rail fixing device 
(57) The invention relates to the construction of 

railway tracks, particularly to the rail fixing 
devices. 
The rail (1) fixing device comprises an an-
chor (3) with a riser, rigidly fixed on the rail-

way sleeper, and a head, wherein there are 
made at least two landing grooves (4, 5), 
conjugated to the arms of a spring-loaded 
clamp (6) for the fixation of the rail (1). One 
of the landing grooves is made in the form of 
through groove (5), the height of the aperture 
of which exceeds the maximum linear di-
mension of the cross-section of the clamp (6) 
arm conjugated to it, and the second landing 
groove is made in the form of through hole 
(4), the diameter of which permits the free in-
troduction of the other arm of the clamp (6). 
The axes of the landing grooves (4, 5) are 
placed parallel about each other and at an 
angle of 15° with the transversal axis of the 
anchor’s head. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 9 

* 
*     * 

(54) Устройство для крепления рельсов 
(57) Изобретение относится к строению же-

лезнодорожных путей, в частности к уст-
ройствам для крепления рельсов. 
Устройство для крепления рельсов (1) со-
держит анкер (3) со стояком, жестко за-
крепленном на железнодорожной шпале, 
и головкой, в которой выполнены, по 
меньшей мере, два посадочных паза (4, 
5), сопрягаемые с ножками пружинной 
клеммы (6) для фиксации рельса (1). 
Один из посадочных пазов выполнен в 
виде сквозного паза (5), высота проема 
которого превышает максимальный ли-
нейный размер поперечного сечения со-
прягаемой с ним ножки клеммы (6), а вто-
рой посадочный паз выполнен в виде 
сквозного отверстия (4), диаметр которого 
допускает свободное введение другой 
ножки клеммы (6). Оси посадочных пазов 
(4, 5) расположены параллельно друг от-
носительно друга и под углом 15о относи-
тельно поперечной оси головки анкера. 
 
П. формулы: 5  
Фиг.: 9 
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ENE Vladimir, MD 
(54) Dispozitiv pentru epurarea de funingine a 

gazelor de e şapament şi pentru diminu-
area zgomotului produs de motorul cu ar-
dere intern ă 

(57) InvenŃia se referă la industria construcŃiei de 
motoare, în particular la sistemele de evacu-
are a gazelor de eşapament ale motorului cu 
ardere internă. 
Dispozitivul pentru epurarea de funingine a 
gazelor de eşapament şi pentru diminuarea 
zgomotului produs de motorul cu ardere in-
ternă include o tobă de eşapament (1), în ca-
re este amplasat un filtru electric centrifug 
(2), dotat cu o cameră de depunere (3) cu ci-
clon, un electrod coroană (4) fixat în camera 
de depunere (3) şi izolat prin intermediul unui 
set de garnituri izolante (8), electrozi de ioni-
zare (5) a unui ionizator, amplasaŃi în ştuŃul 
de admisiune (7) al camerei de depunere (3), 
un buncăr (19) şi o sursă de alimentare (18), 
un  filtru (11) cu lichid şi ştuŃuri de admisiune 
(12) şi de evacuare (14) a gazelor de eşa-
pament. De ştuŃul de admisiune (12) este fi-
xată o Ńeavă (15) închisă din ambele capete, 
cu orificii diametral opuse pe suprafeŃele ei 
laterale şi amplasată sub nivelul lichidului. 
Filtrul (11) cu lichid conŃine suplimentar o sită 
metalică (20) cu ochiuri mărunte, fixată pe 
perimetrul filtrului (11) cu lichid sub nivelul li-
chidului, deasupra Ńevii (15).  
În calitate de lichid poate fi utilizat ulei mine-
ral. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for desooting the exhaust gases 
and for abating the noise of the internal-
combustion engine 

(57) The invention relates to the field of propulsion 
engineering, namely to the gas exhaust sys-
tems of the internal combustion engine. 
The device for desooting the exhaust gases 
and for abating the noise of the internal-
combustion engine includes a muffler (1) 
wherein it is placed an electric centrifugal fil-

ter (2), equipped with a settling chamber (3) 
with cyclone, a discharge electrode (4), fixed 
into the settling chamber (3) and insulated by 
means of a set of insulating gaskets (8), ioni-
zing electrodes (5) of the ionizer, placed into 
the inlet fitting (7) of the settling chamber (3), 
a bunker (19) and a power unit (18), a filter 
(11) with liquid and inlet (12) and outlet (14) 
fittings for the outspent gases. To the inlet fit-
ting (12) it is fixed a pipe (15) closed on both 
end faces, with diametrically opposite holes 
on the lateral surfaces thereof and placed 
below the liquid level. The filter (11) with  
liquid additionally comprises a fine-meshed 
net (20), fixed around the edges of the filter 
(11) with liquid under the liquid level, above 
the pipe (15).   
As liquid there may be used mineral oil. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для очистки от сажи вы-
хлопных газов и для уменьшения шума 
двигателя внутреннего сгорания 

(57) Изобретение относится к двигателестро-
ению, в частности к системам выпуска вы-
хлопных газов двигателя внутреннего сго-
рания. 
Устройство для очистки от сажи выхлоп-
ных газов и для уменьшения шума двига-
теля внутреннего сгорания включает глу-
шитель (1), в котором размещен электро-
центробежный фильтр (2), снабженный 
осадочной камерой (3) с циклоном, коро-
нирующий электрод (4), закрепленный в 
осадочной камере (3) и изолированный 
посредством набора изолирующих про-
кладок (8), ионизирующие электроды (5) 
ионизатора, установленные во впускном 
патрубке (7) осадочной камеры (3), бункер 
(19) и источник питания (18), фильтр (11) с 
жидкостью и патрубками впуска (12) и вы-
пуска (14) выхлопных газов. К впускному 
патрубку (12) прикреплена трубка (15), за-
крытая с обоих торцов, с диаметрально 
противоположными отверстиями на ee бо-
ковых поверхностях и расположенная ни-
же уровня жидкости. Фильтр (11) с жидко-
стью дополнительно содержит мелко-
ячеистую сетку (20), закрепленную по пе-
риметру фильтра (11) с жидкостью под 
уровнем жидкости, над трубкой (15). 
В качестве жидкости можно использовать 
минеральное масло. 
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П. формулы: 2  
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(21) s 2009 0162 
(22) 2009.09.04 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  COVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, 

MD; COVALIOVA Olga, MD; MIHAILENCO 
Alexandru, MD; SLIUSARENCO Valentin, MD 

(54) Gazometru umed de capacitate variabil ă 
(57)  InvenŃia se referă la domeniul agriculturii, şi 

anume la gazometre utilizate la fermele zoo-
tehnice, la complexe şi fabrici. 
Gazometrul umed de capacitate variabilă 
conŃine un clopot plutitor (1), un rezervor (4) 
cu fund conic (5), ştuŃuri pentru umplerea (7) 
şi pentru golirea (6) rezervorului cu apă uza-
tă, care serveşte drept perdea hidraulică 
pentru clopotul plutitor (1), ştuŃuri pentru de-
bitarea şi pentru evacuarea (13) biogazului. 
Dispozitivul este dotat suplimentar cu un cap 
distribuitor (9) racordat la o conductă (8) de 
debitare a biogazului, o conductă de legătură 
(10) şi o conductă în formă de cerc perforată 
(11), montate cu posibilitatea reglării ampla-
sării lor la diferite niveluri ale conductei (8) de 
debitare a biogazului; de asemenea este do-
tat cu un dispozitiv de curăŃare (16) a bioga-
zului, constituit dintr-un corp cilindric (17) cu 
fund conic (18) şi o vană (19) şi fixat cu ecar-
tament de peretele lateral al rezervorului (4) 
cu ajutorul unor console (20) cu arcuri (21) 
cu posibilitatea vibrării de la un vibrator elec-
tric (22), amplasat pe capacul (23) corpului 
(17). Dispozitivul de curăŃare (16) a biogazu-

lui este racordat cu ştuŃul (13) de evacuare a 
biogazului din rezervor (4) printr-un furtun 
flexibil (14), racordat cu un ştuŃ (15) de debi-
tare şi cu o conductă inferioară perforată (24) 
de distribuŃie a biogazului. În interiorul corpu-
lui (17) pe un grătar (25) este instalat un con-
tainer (26) din plasă cu umplutură (27) de fier 
şi cocs, iar în partea superioară a corpului 
(17) este amplasat un ştuŃ (28) pentru eva-
cuarea biogazului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Wet variable capacity gasholder 
(57) The invention relates to the field of agricul-

ture, namely to gasholders used at the live-
stock farms, complexes and factories. 
The wet variable capacity gasholder com-
prises a floating bell (1), a reservoir (4) with 
conic bottom (5), branch pipes for reservoir 
filling (7) and discharge (6) with sewage wa-
ter, serving as hydraulic valve for the floating 
bell (1), biogas inlet and outlet branch pipes 
(13). The device is additionally equipped with 
a distributor head (9), connected to a biogas 
inlet pipeline (8), a connecting pipeline (10) 
and a perforated pipeline in the form of circle 
(11), mounted with the possibility of regulat-
ing their position at different levels of the bio-
gas inlet pipeline (8); it is also equipped with 
a biogas cleaning device (16), consisting of a 
cylindrical body (17) with conic bottom (18) 
and a valve (19) and fixed with clearance to 
the lateral wall of the reservoir (4) with the 
help of bearers (20) with springs (21), with 
the possibility of vibration from an electric vi-
brator (22), placed on the cover (23) of the 
body (17). The biogas cleaning device (16) is 
joined with the branch pipe (13) for biogas 
outlet from the reservoir (4) by means of a 
flexible hose (14), joined with the outlet 
branch pipe (15) and with the lower perfo-
rated biogas distributing pipeline (24). Inside 
the body (17) on a grid (25) it is installed a 
mesh container (26) with filler (27) of iron 
and coke, and in the upper part of the body 
(17) it is placed a biogas outlet branch pipe 
(28). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 
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(54) Мокрый газгольдер переменной емкости 
(57) Изобретение относится к области сель-

ского хозяйства, а именно к газгольдерам, 
используемым на животноводческих фер-
мах, комплексах и фабриках. 
Мокрый газгольдер переменной емкости 
содержит плавучий колокол (1), резервуар 
(4) с коническим днищем (5), патрубки для 
заполнения (7) и опорожнения (6) резер-
вуара со сточной водой, которая служит в 
качестве гидравлического затвора для 
плавучего колокола (1), патрубки для под-
вода и отвода (13) биогаза. Устройство 
дополнительно снабжено распредели-
тельной головкой (9), подсоединенной к 
трубопроводу (8) для подачи биогаза, свя-
зывающим трубопроводом (10) и перфо-
рированным трубопроводом в виде круга 
(11), смонтированными с возможностью 
регулирования их расположения на раз-
ных уровнях трубопровода (8) для подво-
да биогаза; а также снабжено устройством 
для очистки (16) биогаза, состоящим из 
цилиндрического корпуса (17) с кониче-
ским днищем (18) и вентилем (19) и за-
крепленным с зазором к боковой стенке 
резервуара (4) с помощью опор (20) с 
пружинами (21), с возможностью вибриро-
вания от электрического вибратора (22), 
расположенного на крышке (23) корпуса 
(17). Устройство для очистки  (16) биогаза 
соединено с патрубком (13) для отвода 
биогаза из резервуара (4) посредством 
гибкого шланга (14), соединенного с пат-
рубком (15) для подвода и с нижним пер-
форированным трубопроводом (24) для 
распределения биогаза. Внутри корпуса 
(17) на решетке (25) установлен сетчатый 
контейнер (26) с наполнителем (27) из же-
леза и кокса, а в верхней части корпуса 
(17) расположен патрубок (28) для отвода 
биогаза. 
 
П. формулы: 1  
Фиг.: 1 
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Iurie, MD; ANDRIEŞ Andrei, MD 
(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Senzor cu fibr ă optic ă pentru înregistrarea 

radia Ńiei infraro şii 
(57) InvenŃia se referă la optoelectronică, în spe-

cial la dispozitivele cu fibră optică, şi poate fi 
aplicată în industrie, tehnica militară, cerce-
tări ştiinŃifice pentru înregistrarea şi măsura-
rea intensităŃii fluxurilor mici de radiaŃie infra-
roşie. 
Senzorul cu fibră optică pentru înregistrarea 
radiaŃiei infraroşii conŃine o fibră optică, ce 
cuprinde capătul de intrare, unit cu o sursă 
de lumină coerentă, suprafaŃa laterală pentru 
acŃionarea radiaŃiei infraroşii şi capătul de ie-
şire, unde în câmpul îndepărtat al fibrei opti-
ce este amplasat un fotoreceptor, conectat la 
un bloc de înregistrare pentru formarea sem-
nalului de ieşire, valoarea căruia este deter-
minată de intensitatea radiaŃiei infraroşii în-
registrate. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 7 

* 
*     * 

(54) Fiber-optical sensor for the registration of 
infra-red radiation 

(57) The invention relates to optoelectronics, 
namely to fiber-optical devices and may be 
used in industry, military engineering, scien-
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tific research for the registration and 
measurement of infra-red radiation low flux 
intensity. 
The fiber-optical sensor for the registration of 
infra-red radiation comprises an optical fiber, 
including the input end, connected to a cohe-
rent light source, the lateral surface for infra-
red radiation action and the output end, 
where in the distant field of the optical fiber it 
is placed a photodetector, connected to a 
registration unit for the formation of the out-
put signal, the value of which is determined 
by the intensity of the registered infra-red 
radiation. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 7 

* 
*     * 

(54) Оптоволоконный датчик для регистра-
ции инфракрасного излучения 

(57) Изобретение относится к оптоэлектронике, 
а именно к оптоволоконным устройствам, и 
может быть использовано в промышлен-
ности, военной технике, научных исследо-
ваниях для регистрации и измерения ин-
тенсивности слабых потоков инфракрасно-
го излучения. 
Оптоволоконный датчик для регистрации 
инфракрасного излучения содержит опто-
волокно, которое включает входной конец, 
соединенный с источником когерентного 
света, боковую поверхность для воздей-
ствия инфракрасного излучения и выход-
ной конец, где в удаленном поле опто-
волокна размещен фотоприемник, подклю-
ченный к блоку регистрации для формиро-
вания выходного сигнала, величина кото-
рого определена интенсивностью реги-
стрируемого инфракрасного излучения. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 7 
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(72)  MEGLEI Dragoş, MD; DÎNTU Maria, MD; 
CONDREA Elena, MD; RUSU Alexandru, 
MD 

(54) Procedeu de confec Ńionare a microcon-
ductorului bifilar 

(57) InvenŃia se referă la electronică, în particular 
la un procedeu de confecŃionare a micro-
conductoarelor bifilare. 
Procedeul de confecŃionare a microconduc-
torului bifilar include confecŃionarea prealabi-
lă a semifabricatului, care conŃine două fiole 
vidate de sticlă, amplasate paralel una faŃă 
de alta, contactând mecanic între ele, spaŃiul 
fiolelor vidate fiind umplut cu preforme din 
material metalic, semimetalic sau semicon-
ductor, încălzirea ulterioară a semifabricatului 
într-un cuptor cu rezistenŃă şi extinderea lui.  

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for the manufacture of bifilar mi-
crowire 

(57) The invention relates to electronics, in par-
ticular to a process for the manufacture of bi-
filar microwire. 
The process for the manufacture of bifilar mi-
crowire includes the preliminary manufacture 
of the blank, containing two vacuum-treated 
glass ampoules, placed in parallel to each 
other, mechanically contacting between 
them, the cavity of the vacuum-treated am-
poules is filled with charges of metallic, 
semimetallic or semiconductor material, the 
subsequent heating of the blank into a resis-
tance furnace and pulling thereof.  

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ изготовления двухпроводного 
микропровода 

(57) Изобретение относится к электронике, в 
частности к способу изготовления двух-
проводных микропроводов. 
Способ изготовления двухпроводного 
микропровода включает предварительное 
изготовление заготовки, содержащей рас-
положенные параллельно друг другу две 
вакуумированные стеклянные ампулы ме-
ханически контактирующие между собой, 
полость вакуумированных ампул заполне-
на навесками из металлического, полуме-
таллического или полупроводникового 
материала, последующий нагрев заготов-
ки в печи сопротивления и ее вытягивание.  

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
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(11) 174 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H01L 21/203 (2006.01)  

C01G 15/00 (2006.01)  
C01G 19/00 (2006.01)  
C01B 19/04 (2006.01)  

(21) s 2009 0092 
(22) 2009.05.19 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

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

(72)  ZASAVIłCHI Efim, MD; ANDRONIC  
Constantin, MD; CANłER Valeriu, MD;  
SIDORENCO Anatolii, MD 

(54) Material semiconductor 
(57)  InvenŃia se referă la materiale semiconduc-

toare, care posedă proprietăŃi de supracon-
ductori, în particular la un material semicon-
ductor din telurură de staniu dopată.   
Materialul, conform invenŃiei, este obŃinut pe 
bază de telurură de staniu, telur şi este dopat 
suplimentar cu galiu, iar componentele sunt 
luate în următorul raport, % mas.: 
telurură de staniu                         94,5…98,3, 
galiu                                                  1,1…3,5, 
telur                                                  0,6…2,1. 
  

  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Semiconducting material 
(57) The invention relates to the semiconducting 

materials possessing semiconductor proper-
ties, particularly to a semiconducting material 
of doped tin telluride. 
The material, according to the invention, is 
made on base of tin telluride, tellurium and is 
additionally doped with gallium, and the 
components are taken in the following ratio, 
mass %: 
tin telluride 94.5...98.3, 
gallium 1.1...3.5, 
tellurium 0.6...2.1. 
 

  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Полупроводниковый материал 
(57) Изобретение относится к полупроводни-

ковым материалам, обладающим свой-
ствами сверхпроводников, в частности к 
полупроводниковому материалу из леги-
рованного теллурида олова. 
Материал, согласно изобретению, изгото-
влен на основе теллурида олова, теллура 

и легирован галлием, а компоненты взяты 
в следующем соотношении, масс. %: 
теллурид олова                          94,5…98,3,                         
галлий                                              1,1…3,5, 
теллур                                              0,6…2,1. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 175 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H01L 21/00 (2006.01)  
(21) s 2009 0234 
(22) 2008.02.25 
(67)* a 2008 0058, 2009.12.22 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

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

(72)  SIDORENCO Anatol, MD; ZDRAVKOV  
Vladimir, MD; MORARI Roman, MD 

(54) Dispozitiv de ob Ńinere a peliculelor supra-
conductoare 

(57) InvenŃia se referă la supraconductori, şi anu-
me la dispozitive de depunere în vid a pelicu-
lelor fine de calitate înaltă din materiale su-
praconductoare şi poate fi utilizată în con-
strucŃia de aparate.  
Dispozitivul de obŃinere a peliculelor supra-
conductoare include o cameră de vid (1), do-
tată cu pompe de vid (2) şi în care sunt am-
plasate un magnetron (3), un suport-catod 
(4) cu Ńintă (6), pe care este montat un ecran 
(5), şi un substrat (7). Suportul-catod (4) este 
fixat într-un mecanism (8) care asigură rota-
Ńia-translaŃia lui deasupra substratului (7).   

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for the obtaining of super-
conducting films 

(57) The invention relates to superconductors, 
namely to devices for vacuum deposition of 
high-quality thin films of superconducting ma-
terials and can be used in the instrument en-
gineering. 
The device for the obtaining of super-
conducting films includes a vacuum chamber 
(1) equipped with vacuum pumps (2) and 
wherein it is placed a magnetron (3), an elec-
trode support (4) with target (6), on which it is 
mounted a screen (5) and a substrate (7). 
The electrode support (4) is fixed into a 
mechanism (8) providing for the rotary-
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translational motion thereof above the sub-
strate (7). 
 

  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для получения сверхпро-
водящих пленок 

(57) Изобретение относится к сверхпроводни-
кам, а именно к устройствам для нанесе-
ния в вакууме тонких пленок высокого ка-
чества из сверхпроводящих материалов и 
может быть использовано в приборо-
строении. 
Устройство для получения сверхпрово-
дящих пленок включает вакуумную камеру 
(1), снабженную вакуумными насосами (2), 
и в которой размещены магнетрон (3), 
держатель-катод (4) с мишенью (6), на ко-
тором смонтирован экран (5), и подложка 
(7). Держатель-катод (4) закреплен в ме-
ханизме (8), обеспечивающем его враща-
тельно-поступательное движение над 
подложкой (7). 
 
П. формулы: 1  
Фиг.: 1 
 

 
  
 

 
(11) 176 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H01L 23/00 (2006.01)  

H01L 21/70 (2006.01)  
H01L 21/00 (2006.01)  
H01L 21/02 (2006.01)  
H01L 21/18 (2006.01)  
H01L 21/20 (2006.01)  
C23C 30/00 (2006.01)  
C30B 25/02 (2006.01)  

(21) s 2009 0054 
(22) 2009.04.15 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

NICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINłE A MOLDOVEI, 
MD; BARANOV Simion, MD; CINIC Boris, 
MD 

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

(54) Procedeu de fabricare a diodei de tensiu-
ne înalt ă 

(57) InvenŃia se referă la domeniul de fabricare a 
elementelor semiconductoare, şi anume la 
fabricarea diodelor de înaltă tensiune ultra-
rapide de temperatură înaltă.  
Procedeul de fabricare a diodei de tensiune 
înaltă include creşterea structurii de redresa-
re semiconductoare de tip A3B5 prin metoda 
de chloride epitaxie din fază gazoasă, depu-
nerea straturilor metalice pentru formarea 
conexiunilor, decuparea structurii cristaline în 
formă de disc prin metoda de corodare chi-
mică a acesteia în soluŃie acidă, care conŃine 
un amestec de 25...52% vol. de acid azotic 
în acid clorhidric, şi apă deionizată, ce con-
stituie până la 10 părŃi la o parte de amestec 
de acizi, curăŃarea suprafeŃei de ieşire a 
joncŃiunii p-n la suprafaŃa laterală a cristalu-
lui, depunerea unui strat de pasivizare din 
oxidul elementului A pe suprafaŃa de ieşire a 
joncŃiunii p-n la suprafaŃă şi prelucrarea ter-
mică a acestuia în mediu inert la temperatura 
de 560…600oC timp de 30…50 min, asam-
blarea şi capsularea diodei de tensiune înaltă.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for the manufacture of high-
voltage diode 

(57) The invention relates to the field of manufac-
ture of semiconducting elements, namely to 
the manufacture of ultrarapid high-tempe-
rature high-voltage diodes. 
The process for the manufacture of high-
voltage diode includes growth of the semi-
conducting structure of A3B5 type by the 
method of chloride gaseous-phase epitaxy, 
deposition of metal layers for the creation of 
contacts, separation of the crystal structure 
in the form of disk by the method of chemical 
etching thereof in acid solution, comprising a 
mixture of 25...52 vol.% of nitric acid in hy-
drochloric acid, and deionized water, consti-
tuting up to 10 parts to one part of mixture of 
acids, cleaning of p-n junction output surface 
on the lateral surface of crystal, deposition of 
a passivation layer from the A element oxide 
on the surface of the p-n junction output on 
the surface and the thermal treatment thereof 
in inert atmosphere at the temperature of 
560...600oC during 30...50 min, assembly 
and capsulation of high-voltage diode. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 
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(54) Способ изготовления диода высокого 
напряжения 

(57) Изобретение относится к области изго-
товления полупроводниковых элементов, 
а именно к изготовлению ультрабыстрых 
высокотемпературных диодов высокого 
напряжения. 
Способ изготовления диода высокого на-
пряжения включает выращивание выпря-
мительной полупроводниковой структуры 
типа A3B5 методом хлоридной эпитаксии 
из газовой фазы, нанесение металличе-
ских слоев для создания контактов, отде-
ление кристаллической структуры в виде 
диска методом ее химического травления 
в кислом растворе, который содержит  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смесь 25…52 об. % азотной кислоты в 
хлористоводородной кислоте, и деиони-
зированную воду, которая составляет до 
10 частей на одну часть смеси кислот, 
очистку поверхности выхода p-n перехода 
на боковой поверхности кристалла, нане-
сение слоя пассивации из оксида элемен-
та А на поверхность выхода p-n перехода 
на поверхности и его термическую обра-
ботку в инертной среде при температуре 
560…600ºС в течение 30…50 мин, сборку 
и капсуляцию диода высокого напряже-
ния. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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FG4A Lista brevetelor de invenŃie eliberate la 2010.02.28 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul Ńării 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 menŃiunea 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 3936 C2 A01M 27/00 (2006.01)  

A01M 23/24 (2006.01)  
A01M 23/36 (2006.01) 

a 2009 0007 2009.02.02 7/2009 

2 MD 3937 G2 A23G 4/08 (2006.01)  
A23G 4/12 (2006.01)  
A23L 1/0532 (2006.01)  
A61K 8/97 (2006.01)  
A61K 9/68 (2006.01)  
A61K 36/05 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01)  
A61K 36/31 (2006.01)  
A61P 1/02 (2006.01)  
A61Q 11/02 (2006.01) 

a 2007 0340 2007.12.21 7/2009 

3 MD 3938 G2 A61C 7/00 (2006.01)  
A61C 7/12 (2006.01)  
A61C 7/20 (2006.01)  
A61B 17/00 (2006.01) 

a 2008 0119 2008.05.07 7/2009 

4 MD 3940 G2 A61K 35/00 (2006.01)  
A61K 35/12 (2006.01)  
A61K 35/30 (2006.01)  
A61K 35/32 (2006.01)  
A61K 35/407 (2006.01)  
A61P 21/00 (2006.01)  
A61P 25/02 (2006.01) 

a 2008 0101 2008.04.07 7/2009 

5 MD 3941 C2 C02F 1/32 (2006.01)  
C02F 1/465 (2006.01)  
C02F 1/66 (2006.01)  
C02F 1/72 (2006.01)  
C02F 9/06 (2006.01)  
C02F 101/20 (2006.01)  
C02F 101/30 (2006.01)  
C02F 103/16 (2006.01) 

a 2008 0256 2008.10.06 7/2009 

6 MD 3942 C2 C07F 15/02 (2006.01)  
C07F 15/06 (2006.01)  
C07C 61/20 (2006.01)  
C07D 307/46 (2006.01)  
A61P 31/06 (2006.01) 

a 2009 0003 2009.01.22 7/2009 

7 MD 3943 G2 C12N 1/14 (2006.01)  
C12R 1/685 (2006.01)  
C07F 15/06 (2006.01)  
C07C 251/70 (2006.01)  
C12N 9/30 (2006.01) 

a 2008 0213 2008.08.06 7/2009 

8 MD 3944 C2 C12N 1/14 (2006.01)  
C12R 1/80 (2006.01)  
A62D 3/02 (2007.01) 

a 2008 0259 2008.10.08 7/2009 

9 MD 3945 C2 C12N 1/14 (2006.01)  
C12R 1/685 (2006.01)  
C12N 13/00 (2006.01)  
C12N 9/30 (2006.01) 

a 2009 0041 2009.04.07 7/2009 

10 DE 3946 G2 C21C 5/48 (2006.01)  
C21C 7/072 (2006.01)  
B22D 1/00 (2006.01) 

a 2005 0372 2004.06.04 7/2009 

11 MD 3947 G2 G01F 11/24 (2006.01)  
B65B 1/36 (2006.01) 

a 2008 0002 2007.12.27 7/2009 

12 MD 3948 G2 G01N 33/30 (2008.01)  
G01N 3/08 (2008.01)  
G01N 3/56 (2008.01)  
G01N 11/00 (2008.01)  
G01N 13/00 (2008.01) 

a 2008 0094 2008.03.28 7/2009 

13 MD 3949 G2 G01R 27/02 (2006.01) a 2008 0111 2008.04.24 7/2009 
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FG9Y Lista brevetelor de invenŃie de scurtă durată  
eliberate la 2010.02.28 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul Ńării 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  
menŃiunea 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 25 Z A61F 9/00 (2006.01)  

A61B 18/12 (2006.01)  
A61H 5/00 (2006.01)  
A61H 39/00 (2006.01) 

s 2009 0027 2009.02.25 5/2009 

2 MD 38 Z A61F 9/00 (2006.01)  
G02C 7/02 (2006.01)  
G02C 7/08 (2006.01)  
G02C 7/10 (2006.01) 

s 2009 0021 2009.02.20 6/2009 

3 MD 39 Z A61F 9/00 (2006.01)  
A61B 18/12 (2006.01)  
A61N 5/067 (2006.01)  
A61H 5/00 (2006.01)  
A61H 39/00 (2006.01) 

s 2009 0029 2009.03.03 6/2009 

4 MD 45 Z A01H 1/04 (2006.01)  
A01H 5/02 (2006.01) 

s 2009 0067 2009.04.23 7/2009 

5 MD 46 Z A01H 4/00 (2006.01)  
C12N 5/04 (2006.01)  
A01N 27/00 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01) 

s 2009 0042 2009.03.03 7/2009 

6 MD 47 Z A01K 1/02 (2006.01) s 2009 0059 2008.06.19 7/2009 
7 MD 48 Z A61F 5/045 (2006.01)  

A61H 7/00 (2006.01) 
s 2008 0015 2008.11.07 7/2009 

8 MD 50 Z B60B 19/04 (2006.01) s 2009 0006 2006.12.20 7/2009 
9 MD 51 Z C11B 1/06 (2006.01)  

C11B 1/08 (2006.01)  
B09B 3/00 (2006.01)  
A23L 1/212 (2006.01)  
A23P 1/06 (2006.01) 

s 2009 0034 2009.03.25 7/2009 

10 MD 53 Z F03D 3/00 (2006.01)  
F03D 3/04 (2006.01) 

s 2009 0069 2007.12.26 7/2009 

11 MD 54 Z F16B 39/18 (2006.01) s 2009 0078 2007.04.28 7/2009 
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III
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 certi 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 
a ă în biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot   consultate sau se pot comanda copii, 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  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 speci 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  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.



MD - BOPI 3/2010          PLANT VARIETIES

44

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

CONFORM NORMEI ST. 17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă
  Plant variety patent applications
  Заявки на патенты на сорта растений  
BA9E Denumirile soiurilor
  Variety denominations
  Наименования сортов
FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
  Granted plant variety patents
  Предоставленные патенты на сорта растений
FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
  Issued plant variety patents 
  Выданные патенты на сорта растений 
FA9E Cereri de brevet pentru soi de plantă retrase
  Withdrawn plant variety patent applications
  Отозванные заявки на патенты на сорта растений
FC9E Cereri de brevet pentru soi de plantă respinse
  Rejected plant variety patent applications 
  Отклоненные заявки на патенты на сорта растений
MC9E Anularea brevetului pentru soi de plantă
  Nullity of a plant variety patent
  Аннулирование патента на сорт растения
MG9E Încetarea drepturilor asupra brevetului pentru soi de plantă
  Termination of rights in a plant variety patent
  Прекращение действия прав на патент на сорт растения 
MH9E Renunţarea la brevetul pentru soi de plantă
  Surrender of a plant variety patent
  Отказ от патента на сорт растения 
HF9E Revalidarea brevetelor pentru soi de plantă
  Restoration of plant variety patents
  Восстановление патентов на сорта растений
FG9E Lista soiurilor de plante protejate (tabel recapitulativ)
  List of protected plant varieties (recapitulative table)
  Перечень охраняемых сортов растений (сводная таблица)
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă / 
Plant variety patent applications / 

Заявки на патент на сорт растения 
 

Nr. 
crt. 

Nr. cererii /   
Data depozit     

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea propusă  
a soiului 

No. Application number /   
Filing date   

a. Applicant  
b. Breeder             

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety  
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки /  
Дата подачи         

а. Заявитель       
b. Селекционер          

Название вида 
(Ботанический таксон)      

Предложенное 
наименование сорта 

1 2 3 4 5 
1 v 2009 0010 /  

2009.12.08 
a. INSTITUTUL DE GENETI-
CĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLAN-
TELOR AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. CELAC Valentin, MD 

BOB DE GRĂDINĂ 
(Vicia faba L.) 
 
Broad Bean  
(Vicia faba L.) 
 
Бобы овощные  
(Vicia faba L.) 

JECA 60 

 
FF9E Brevete pentru soiuri de plante acordate / 

Granted plant variety patents / 
Предоставленные патенты на сорта растений 

 
Nr. 
crt. 

Nr. cererii /   
Data depozit    
 

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună                           
(Taxonul botanic)                          

Denumirea  
soiului 

Numărul  
de brevet /  
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date   
 

a. Holder 
b. Breeder                      

Common name                  
(Botanical taxon)              

 

Variety  
denomination 
 

Patent 
number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки /  
Дата подачи                                       

а. Патентообладатель            
b. Селекционер                         

Название вида 
(Ботанический 
таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата предоставления  

1 2 3 4 5 6 
1 v 2003 0063 / 

2003.06.30 
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
"INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE FITOTEHNIE", 
MD 
 
b. GOLBAN Nicolae, MD; 
RASOHIN Ana, MD;  
CIOLACU Clara, MD 

FASOLE  
(Phaseolus vulgaris L.  
var. ellipticus albus) 
 
Bean 
(Phaseolus vulgaris L.  
var. ellipticus albus) 
 
Фасоль 
(Phaseolus vulgaris L.  
var. ellipticus albus) 

CRIZANTEMA 63 / 2010.03.31 

2 v 2004 0001 / 
2003.12.29 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
"INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE FITOTEHNIE", 
MD 
 
b. VOZIAN Valeriu, MD; 
GOLBAN Nicolae, MD;  
GRUZIN Antonina, MD; 
CIOLACU Clara, MD; 
AVADĂNII Larisa, MD;  
ŞARPE Gheorghe, MD; 
TARAN Mihail, MD;  
DULEPA Lidia, MD 

FASOLE  
(Phaseolus vulgaris L.  
var. ellipticus albus) 
 
Bean  
(Phaseolus vulgaris L.  
var. ellipticus albus) 
 
Фасоль  
(Phaseolus vulgaris L.  
var. ellipticus albus) 

NICOLINA 64 / 2010.03.31 
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IV 
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 şi engleză în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale (“Gazette OMPI des marques 
internationales / WIPO Gazette of International Marks”). Buletinul include toate datele referitoare la 
înregistrările internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni 
ce se referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI la 
adresa http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/ sau http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ şi în biblioteca 
AGEPI pe suport DVD. 

 

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

Protection of Trademarks. 

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

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

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

 

P 

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

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

 

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal        

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

 Expected expiration date of registration validity    

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

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

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

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

  Date of availability for public of the non-examined application 

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

  Date of availability for public of the examined application 

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

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

(511)  Indicarea claselor conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform acestei clasificări 
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  Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification), List of goods and/or services 

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication of the fact that the mark is the state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca  este  tridimensională 

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

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului     

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

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

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

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

Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea 
examinată, să depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii. 

 

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

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

Any person may oppose a registration of a trademark within the three months that follow the date of 
publishing the data concerning the examined application. 

 

 

 
* Cerere examinată – cerere de înregistrare a mărcii a cărei procedură de examinare de fond a fost realizată 
până la data de 2008.09.05, în conformitate cu prevederile Legii nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind 
mărcile şi denumirile de origine a produselor. 
** Examined application – the application for registration of a trademark the examination procedure of which was 
carried out before 2008.09.05, according to the provisions of the Law No. 588-XIII of  September 22, 1995 on 
Trademarks and Appellations of Origin. 

 
 

Î 

I 
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(210) 022062 
(220) 2007.10.09 
(730) Wrangler Apparel Corp., US 

3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 14.07.02; 25.03.01; 27.03.15; 27.05.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 022063 
(220) 2007.10.09 
(730) Wrangler Apparel Corp., US 

3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

vesc la acoperirea capului. 
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Cereri de înregistrare / 
Applications for registration 

 
n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecŃia 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 conŃină 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 observaŃii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea 
mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziŃie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea 
acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 din Lege. 

 

 

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

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

Any interested person may to file with AGEPI the reasoned observations concerning rejection of the 
filed application in accordance with the Art. 7 of the Law and/or formulate an opposition against regis-
tration of a trademark on the ground of provisions of the Art. 8 of the Law within three months following 
the date of publishing the data concerning the filed application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Î 

I 



MĂRCI  MD - BOPI 3/2010 

 53

(210) 026033 
(220) 2009.10.26 
(730) Austria Tabak GmbH, AT  

Koppstrasse 116, Vienna, Austria 
(540)  
 
 

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

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat; snus; Ńigări, trabucuri, Ńigări de 
foi; substanŃe pentru fumat vândute separat 
sau amestecate cu tutun, nefiind în scopuri 
medicale, tutun de prizat. 

 

(531) CFE(5) 03.07.02; 24.01.15; 24.01.19; 24.09.02; 
25.01.19; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 026037 
(220) 2009.10.23 
(730) Russian Standard Intellectual Property 

Holding AG, CH  
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, 
ElveŃia 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU  
Pulkovskoe shosse, 52, litera A., p. Shushary, 
Saint-Petersburg, 196140, FederaŃia Rusă  

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, maro, argintiu, 

gri, auriu, negru. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 19.07.01; 19.07.23; 
25.01.15; 27.05.01; 29.01.13. 
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(210) 026038 
(220) 2009.10.23 
(730) Russian Standard Intellectual Property 

Holding AG, CH  
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, 
ElveŃia 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU  
Pulkovskoe shosse, 52, litera A., p. Shushary, 
Saint-Petersburg, 196140, FederaŃia Rusă  

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, gri-deschis, gri-închis, 

roşu, negru. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice. 
 

(531) CFE(5) 03.01.14; 03.07.02; 19.07.01; 24.01.09; 
24.07.03; 24.09.01; 25.01.15; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 026039 
(220) 2009.10.23 
(730) Russian Standard Intellectual Property 

Holding AG, CH  
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, 
ElveŃia 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU  
Pulkovskoe shosse, 52, litera A., p. Shushary, 
Saint-Petersburg, 196140, FederaŃia Rusă  

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, auriu, gri, roşu. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice. 
 

(531) CFE(5) 03.01.14; 03.07.02; 19.07.01; 24.01.09; 
24.07.03; 24.09.01; 25.01.15; 27.05.01; 29.01.13. 
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(210) 026040 
(220) 2009.10.23 
(730) Russian Standard Intellectual Property 

Holding AG, CH  
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, 
ElveŃia 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU  
Pulkovskoe shosse, 52, litera A., p. Shushary, 
Saint-Petersburg, 196140, FederaŃia Rusă  

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, gri-deschis, gri-închis, 

roşu-deschis, roşu-închis, galben, negru, au-
riu. 

(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice. 
 

(531) CFE(5) 03.01.14; 03.07.02; 19.07.01; 24.01.09; 
24.07.03; 24.09.01; 25.01.15; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 026041 
(220) 2009.10.23 
(730) Russian Standard Intellectual Property 

Holding AG, CH  
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, 
ElveŃia 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU  
Pulkovskoe shosse, 52, litera A., p. Shushary, 
Saint-Petersburg, 196140, FederaŃia Rusă  
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, vişiniu, gri, ne-

gru, argintiu. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice. 
 

(531) CFE(5) 03.01.14; 03.07.02; 19.07.02; 19.07.22; 
24.01.09; 25.01.15; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 026042 
(220) 2009.10.23 
(730) Russian Standard Intellectual Property 

Holding AG, CH  
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, 
ElveŃia 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU  
Pulkovskoe shosse, 52, litera A., p. Shushary, 
Saint-Petersburg, 196140, FederaŃia Rusă  
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

30   - cafea, ceai, cacao, orez, tapiocă, sago, înlo-
cuitori de cafea; făină şi alte cereale, pâine; 
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bomboane; îngheŃată, miere, melasă distilată, 
drojdie, alte prafuri de copt; sare, muştar, oŃet, 
mirodenii; dulciuri, gheaŃă comestibilă; 

 

32   - bere; ape gazoase şi alte băuturi nealcoolice; 
băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 

 

33   - băuturi alcoolice; 
 

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

 

36   - asigurări; servicii financiare; operaŃiuni finan-
ciare şi de creditare; operaŃiuni imobiliare; 

 

42   - servicii ştiinŃifice şi tehnologice referitoare la 
cercetări şi analiză ştiinŃifică; programe pentru 
calculatoare. 

 

 

 
 
(210) 026043 
(220) 2009.10.23 
(730) Russian Standard Intellectual Property 

Holding AG, CH  
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, 
ElveŃia 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU  
Pulkovskoe shosse, 52, litera A., p. Shushary, 
Saint-Petersburg, 196140, FederaŃia Rusă  
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

30   - cafea, ceai, cacao, orez, tapiocă, sago, înlo-
cuitori de cafea; făină şi alte cereale, pâine; 
bomboane; îngheŃată, miere, melasă distilată, 
drojdie, alte prafuri de copt; sare, muştar, oŃet, 
mirodenii; dulciuri, gheaŃă comestibilă; 

 

32   - bere; ape gazoase şi alte băuturi nealcoolice; 
băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 

 

33   - băuturi alcoolice; 
 

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

 

36   - asigurări; servicii financiare; operaŃiuni finan-
ciare şi de creditare; operaŃiuni imobiliare; 

 

42   - servicii ştiinŃifice şi tehnologice referitoare la 
cercetări şi analiză ştiinŃifică; programare pen-
tru calculatoare. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 

(210) 026044 
(220) 2009.10.23 
(730) Russian Standard Intellectual Property 

Holding AG, CH  
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, 
ElveŃia 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU  
Pulkovskoe shosse, 52, litera A., p. Shushary, 
Saint-Petersburg, 196140, FederaŃia Rusă  
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

30   - cafea, ceai, cacao, orez, tapiocă, sago, înlo-
cuitori de cafea; făină şi alte cereale, pâine; 
bomboane; îngheŃată, miere, melasă distilată, 
drojdie, alte prafuri de copt; sare, muştar, oŃet,  
mirodenii; dulciuri, gheaŃă comestibilă; 

 

32   - bere; ape gazoase şi alte băuturi nealcoolice; 
băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 

 

33   - băuturi alcoolice; 
 

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

 

36   - asigurări; servicii financiare; operaŃiuni finan-
ciare şi de creditare; operaŃiuni imobiliare; 

 

42   - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, referitoare la 
cercetări şi analiză ştiinŃifică; programare pen-
tru calculatoare. 

 

 

 
 
(210) 026045 
(220) 2009.10.23 
(730) Russian Standard Intellectual Property 

Holding AG, CH  
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, 
ElveŃia 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU  
Pulkovskoe shosse, 52, litera A., p. Shushary, 
Saint-Petersburg, 196140, FederaŃia Rusă  
 

(540)  
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(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

30   - cafea, ceai, cacao, orez, tapiocă, sago, înlo-
cuitori de cafea; făină şi alte cereale, pâine; 
bomboane; îngheŃată, miere, melasă distilată, 
drojdie, alte prafuri de copt; sare, muştar, oŃet,  
mirodenii; dulciuri, gheaŃă comestibilă; 

 

32   - bere; ape gazoase şi alte băuturi nealcoolice; 
băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 

 

33   - băuturi alcoolice; 
 

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

 

36   - asigurări; servicii financiare; operaŃiuni finan-
ciare şi de creditare; operaŃiuni imobiliare; 

 

42   - servicii ştiinŃifice şi tehnologice, referitoare la 
cercetări şi analiză ştiinŃifică; programare pen-
tru calculatoare. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026046 
(220) 2009.10.23 
(730) Russian Standard Intellectual Property 

Holding AG, CH  
Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 Cham, 
ElveŃia 
Closed joint stock company ''Roust 
Incorporated'', RU  
Pulkovskoe shosse, 52, litera A., p. Shushary, 
Saint-Petersburg, 196140, FederaŃia Rusă  
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

30   - cafea, ceai, cacao, orez, tapiocă, sago, înlo-
cuitori de cafea; făină şi alte cereale, pâine; 
bomboane; îngheŃată, miere, melasă distilată, 
drojdie, alte prafuri de copt; sare, muştar, oŃet, 
mirodenii; dulciuri, gheaŃă comestibilă; 

 

32   - bere; ape gazoase şi alte băuturi nealcoolice; 
băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 

 

33   - băuturi alcoolice; 
 

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

 

36   - asigurări; servicii financiare; operaŃiuni finan-
ciare şi de creditare; operaŃiuni imobiliare; 

 

42   - servicii ştiinŃifice şi tehnologice referitoare la 
cercetări şi analiză ştiinŃifică; programare pen-
tru calculatoare. 

 

 

 
 
(210) 026099 
(220) 2009.11.05 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
ElveŃia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun brut şi prelucrat; produse din tutun, in-

clusiv Ńigări, Ńigarete, Ńigarille, tutun pentru 
rularea Ńigaretelor, tutun de pipe, tutun de 
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substi-
tuenŃi ai tutunului (nu pentru scopuri medica-
le); articole pentru fumători, inclusiv hârtie de 
Ńigarete şi pipe de Ńigarete, filtre pentru Ńigare-
te, borcănaşe pentru tutun, portŃigarete şi 
scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru 
rularea Ńigaretelor, brichete; chibrituri. 

 

 

 
 
(210) 026146 
(220) 2009.11.27 
(730) MERAJI Nicolai, MD  

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

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaŃă; 
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31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ. 

 

 

 
 
(210) 026177 
(220) 2009.12.04 
(730) DAVID Svetlana, MD  

Str. Mirceşti nr. 8, bloc 1, ap. 118, MD-2049, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaŃii 
sanitare. 

 

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.11.12; 26.13.25;    27.01.08; 
27.01.12; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 026178 
(220) 2009.12.04 
(730) DAVID Svetlana, MD  

Str. Mirceşti nr. 8, bloc 1, ap. 118, MD-2049, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaŃii 
sanitare. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 026195 
(220) 2009.11.26 
(730) BILINCHIS Alexandr, MD  

Bd. Moscova nr. 15,  bloc 1, ap. 76, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - alimente dietetice sub formă de sucuri, piure-

uri, paste alimentare din fructe şi legume, 
piureuri cu pulpă din fructe şi legume, băuturi 
naturale  din fructe şi legume; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026196 
(220) 2009.11.26 
(730) BILINCHIS Alexandr, MD  

Bd. Moscova nr. 15,  bloc 1, ap. 76, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - alimente dietetice sub formă de sucuri, piure-

uri, paste alimentare din fructe şi legume, 
piureuri cu pulpă din fructe şi legume, băuturi 
naturale  din fructe şi legume; 
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29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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

 

 

 
 
(210) 026197 
(220) 2009.11.26 
(730) BILINCHIS Alexandr, MD  

Bd. Moscova nr. 15,  bloc 1, ap. 76, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - alimente dietetice sub formă de sucuri, piure-

uri, paste alimentare din fructe şi legume, 
piureuri cu pulpă din fructe şi legume, băuturi 
naturale  din fructe şi legume; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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

 

 

 
 
(210) 026214 
(220) 2009.11.23 
(730) The Coca-Cola Company, corpora Ńia statu-

lui Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

 

 
 
(210) 026218 
(220) 2009.11.24 
(730) BUNESCU Inga, MD  

Str. Hristo Botev nr. 25, ap. 118, MD-2043, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; conducerea şi administrarea afa-

cerilor; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaŃii. 
 

(531) CFE(5) 26.04.05; 26.04.18; 27.05.22; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 026220 
(220) 2009.12.09 
(730) Estodor - Com S.A., MD  

Str. Alecu Russo nr. 20, MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 10.03.10; 10.03.11; 10.03.13; 26.04.09; 
26.15.09; 27.05.02; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 026223 
(220) 2009.12.09 
(730) VERMODJE S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 39, bloc A, MD-2088, 
Ghidighici, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 

 
 
(210) 026230 
(220) 2009.11.25 
(730) Cadbury Ireland Limited, IE 

Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie nemedicinale; produse 

de cofetărie din zahăr şi gumă de mestecat. 
 

 

 
 
(210) 026231 
(220) 2009.11.25 
(730) Cadbury Ireland Limited, IE 

Malahide Road, Coolock, Dublin 5, Irlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie nemedicinale; produse 

de cofetărie din zahăr şi gumă de mestecat. 
 

 

 
 
(210) 026235 
(220) 2009.11.26 
(730) Playboy Enterprises International, Inc., US 

680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(9) 
22   - funii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 

(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepŃia cauciucului şi a materialelor 
plastice); materiale textile fibroase brute; cu-
rele pentru toate scopurile; lână de Alpaca; 
parâme de ancorare; păr de capră de Angora, 
păr de animale; tende; saci pentru securiza-
rea obiectelor de valoare; saci de spălat cio-
rapi; articole pentru păstrarea jucăriilor de 
baie în formă de saci-plase cu ventuze; cor-
doane elastice cu capete metalice; pânză 
groasă de ambalaj pentru plante; plase de 
fluture, saci de pânză groasă pentru rufe (nu 
pentru bagaje sau de călătorie); saci de pân-
ză pentru rufe; saci de pânză pentru depozita-
re; funii; pene pentru umpluturi; cârpe pentru 
protejarea suprafeŃelor de picături de vopsea; 
plase cu ochiuri de Ńesătură sau poliester pen-
tru păstrarea jucăriilor, precum şi a altor arti-
cole de uz casnic; materiale Cabanas (pentru 
tende); săculeŃe pentru expedieri din material; 
umplutură de fibre; plase de pescuit; smocuri 
de lână; saci de îmbrăcăminte pentru depozi-
tare; hamacuri; plase cu ochiuri de agăŃat 
pentru păstrarea mingilor de sport; cânepă; 
pungi şi saci horticoli, şi anume pungi şi saci 
din fibre sintetice sau naturale Ńesute sau din 
materiale plastice, toate utilizate pentru orice 
tip de plantă, arbust sau copac în creştere; 
iută; şnur pentru asigurarea ochelarilor, ecu-
soanelor, cheilor şi altor articole; saci de spă-
lat; saci de spălat rufe; saci poştali; saci cu 
ochiuri pentru depozitare; saci cu ochiuri pen-
tru spălat lenjeria, frânghii/funii pentru alpi-
nism, saci din material pentru scopuri multi-
ple; plase; fibre de nailon de uz textil; saci din 
materiale textile pentru ambalaj; materiale de 
umplutură şi capitonare, altele decât cauciu-
cul, hârtie sau material plastic; vase decorati-
ve de frânghie pentru ghiveciuri cu plante; 
saci din material plastic pentru depozitare 
utilizaŃi în industria de curăŃare uscată; pungi 
din material plastic pentru păstrarea gheŃii; 
benzi din material plastic pentru uz în gospo-
dărie sau în grădină; fibre de poliester; saci 
de depozitare pentru jucării portabile; pungi 
de protecŃie din Ńesătură pentru păstrarea 
portmoneelor când nu sunt utilizate; garnituri 
de protecŃie de vinil pentru căzi fierbinŃi, pisci-
ne, bazine de înot, bazine cu hidromasaj şi 
rezervoare industriale; bumbac brut; materiale 
textile fibroase brute; pânză de in brută; mă-
tase brută; fibre textile brute; lână brută; frân-
ghiuŃe pentru jucăriile pentru animale de 
companie; scări de frânghie; frânghii; vele; 
fibre semisintetice; saci pentru depozitarea 

pantofilor; fibre de mătase, tul (Ńesătură alcă-
tuită din ochiuri) de mătase; pungi de depozi-
tare din nailon şi canava pentru accesoriile 
aspiratorului; şnur; plase pentru îndepărtare 
de la suprafaŃă pentru bazine de înot; fibre 
sintetice; prelate, corturi; corturi pentru alpi-
nism sau turism; pungi din materiale textile 
pentru ambalarea mărfurilor; fibre textile; 
benzi de legat; prelate pentru bărci şi vehicule 
marine; prelate pentru bazinele cu hidroma-
saj; prelate pentru bazine de înot; prelate pen-
tru vehicule; pânze de vinil pentru terenuri; 
lână, fibre de tort. 

 

(531) CFE(5) 03.05.01; 03.05.20; 03.05.25. 
 

 
 
(210) 026236 
(220) 2009.11.26 
(730) Playboy Enterprises International, Inc., US 

680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
22   - funii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 

(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepŃia cauciucului şi a materialelor 
plastice); materiale textile fibroase brute; cu-
rele pentru toate scopurile; lână de Alpaca; 
parâme de ancorare; păr de capră de Angora, 
păr de animale; tende; saci pentru securiza-
rea obiectelor de valoare; saci de spălat cio-
rapi; articole pentru păstrarea jucăriilor de 
baie în formă de saci-plase cu ventuze; cor-
doane elastice cu capete metalice; pânză 
groasă de ambalaj pentru plante; plase de 
fluture, saci de pânză groasă pentru rufe (nu 
pentru bagaje sau de călătorie); saci de pân-
ză pentru rufe; saci de pânză pentru depozita-
re; funii; pene pentru umpluturi; cârpe pentru 
protejarea suprafeŃelor de picături de vopsea; 
plase cu ochiuri de Ńesătură sau poliester pen-
tru păstrarea jucăriilor, precum şi a altor arti-
cole de uz casnic; materiale Cabanas (pentru 
tende); săculeŃe pentru expedieri din material; 
umplutură de fibre; plase de pescuit; smocuri 
de lână; saci de îmbrăcăminte pentru depozi-
tare; hamacuri; plase cu ochiuri de agăŃat 
pentru păstrarea mingilor de sport; cânepă; 
pungi şi saci horticoli, şi anume pungi şi saci 
din fibre sintetice sau naturale Ńesute sau din 
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materiale plastice, toate utilizate pentru orice 
tip de plantă, arbust sau copac în creştere; 
iută; şnur pentru asigurarea ochelarilor, ecu-
soanelor, cheilor şi altor articole; saci de spă-
lat; saci de spălat rufe; saci poştali; saci cu 
ochiuri pentru depozitare; saci cu ochiuri pen-
tru spălat lenjeria, frânghii/funii pentru alpi-
nism, saci din material pentru scopuri multi-
ple; plase; fibre de nailon de uz textil; saci din 
materiale textile pentru ambalaj; materiale de 
umplutură şi capitonare, altele decât cauciu-
cul, hârtie sau material plastic; vase decorati-
ve de frânghie pentru ghiveciuri cu plante; 
saci din material plastic pentru depozitare 
utilizaŃi în industria de curăŃare uscată; pungi 
din material plastic pentru păstrarea gheŃii; 
benzi din material plastic pentru uz în gospo-
dărie sau în grădină; fibre de poliester; saci 
de depozitare pentru jucării portabile; pungi 
de protecŃie din Ńesătură pentru păstrarea 
portmoneelor când nu sunt utilizate; garnituri 
de protecŃie de vinil pentru căzi fierbinŃi, pisci-
ne, bazine de înot, bazine cu hidromasaj şi 
rezervoare industriale; bumbac brut; materiale 
textile fibroase brute; pânză de in brută; mă-
tase brută; fibre textile brute; lână brută; frân-
ghiuŃe pentru jucăriile pentru animale de 
companie; scări de frânghie; frânghii; vele; 
fibre semisintetice; saci pentru depozitarea 
pantofilor; fibre de mătase, tul (Ńesătură alcă-
tuită din ochiuri) de mătase; pungi de depozi-
tare din nailon şi canava pentru accesoriile 
aspiratorului; şnur; plase pentru îndepărtare 
de la suprafaŃă pentru bazine de înot; fibre 
sintetice; prelate, corturi; corturi pentru alpi-
nism sau turism; pungi din materiale textile 
pentru ambalarea mărfurilor; fibre textile; 
benzi de legat; prelate pentru bărci şi vehicule 
marine; prelate pentru bazinele cu hidroma-
saj; prelate pentru bazine de înot; prelate pen-
tru vehicule; pânze de vinil pentru terenuri; 
lână, fibre de tort. 

 

 

 
 
(210) 026237 
(220) 2009.11.26 
(730) Playboy Enterprises International, Inc., US 

680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 
22   - funii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 

(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepŃia cauciucului şi a materialelor 
plastice); materiale textile fibroase brute; cu-
rele pentru toate scopurile; lână de Alpaca; 
parâme de ancorare; păr de capră de Angora, 
păr de animale; tende; saci pentru securiza-
rea obiectelor de valoare; saci de spălat cio-
rapi; articole pentru păstrarea jucăriilor de 
baie în formă de saci-plase cu ventuze; cor-
doane elastice cu capete metalice; pânză 
groasă de ambalaj pentru plante; plase de 
fluture, saci de pânză groasă pentru rufe (nu 
pentru bagaje sau de călătorie); saci de pân-
ză pentru rufe; saci de pânză pentru depozita-
re; funii; pene pentru umpluturi; cârpe pentru 
protejarea suprafeŃelor de picături de vopsea; 
plase cu ochiuri de Ńesătură sau poliester pen-
tru păstrarea jucăriilor, precum şi a altor arti-
cole de uz casnic; materiale Cabanas (pentru 
tende); săculeŃe pentru expedieri din material; 
umplutură de fibre; plase de pescuit; smocuri 
de lână; saci de îmbrăcăminte pentru depozi-
tare; hamacuri; plase cu ochiuri de agăŃat 
pentru păstrarea mingilor de sport; cânepă; 
pungi şi saci horticoli, şi anume pungi şi saci 
din fibre sintetice sau naturale Ńesute sau din 
materiale plastice, toate utilizate pentru orice 
tip de plantă, arbust sau copac în creştere; 
iută; şnur pentru asigurarea ochelarilor, ecu-
soanelor, cheilor şi altor articole; saci de spă-
lat; saci de spălat rufe; saci poştali; saci cu 
ochiuri pentru depozitare; saci cu ochiuri pen-
tru spălat lenjeria, frânghii/funii pentru alpi-
nism, saci din material pentru scopuri multi-
ple; plase; fibre de nailon de uz textil; saci din 
materiale textile pentru ambalaj; materiale de 
umplutură şi capitonare, altele decât cauciu-
cul, hârtie sau material plastic; vase decorati-
ve de frânghie pentru ghiveciuri cu plante; 
saci din material plastic pentru depozitare 
utilizaŃi în industria de curăŃare uscată; pungi 
din material plastic pentru păstrarea gheŃii; 
benzi din material plastic pentru uz în gospo-
dărie sau în grădină; fibre de poliester; saci 
de depozitare pentru jucării portabile; pungi 
de protecŃie din Ńesătură pentru păstrarea 
portmoneelor când nu sunt utilizate; garnituri 
de protecŃie de vinil pentru căzi fierbinŃi, pisci-
ne, bazine de înot, bazine cu hidromasaj şi 
rezervoare industriale; bumbac brut; materiale 
textile fibroase brute; pânză de in brută; mă-
tase brută; fibre textile brute; lână brută; frân-
ghiuŃe pentru jucăriile pentru animale de 
companie; scări de frânghie; frânghii; vele; 
fibre semisintetice; saci pentru depozitarea 
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pantofilor; fibre de mătase, tul (Ńesătură alcă-
tuită din ochiuri) de mătase; pungi de depozi-
tare din nailon şi canava pentru accesoriile 
aspiratorului; şnur; plase pentru îndepărtare 
de la suprafaŃă pentru bazine de înot; fibre 
sintetice; prelate, corturi; corturi pentru alpi-
nism sau turism; pungi din materiale textile 
pentru ambalarea mărfurilor; fibre textile; 
benzi de legat; prelate pentru bărci şi vehicule 
marine; prelate pentru bazinele cu hidroma-
saj; prelate pentru bazine de înot; prelate pen-
tru vehicule; pânze de vinil pentru terenuri; 
lână, fibre de tort. 

 

 

 
 
(210) 026248 
(220) 2009.12.02 
(730) MIRADERA S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Bd. Renaşterii nr. 4-3, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinŃi 
artificiali, articole ortopedice; material de sutură; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ; 

 

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

 

37   - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.04.18; 03.04.20; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 026259 
(220) 2009.12.03 
(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, Sta-
te of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule şi piese ale acestora. 
 

 

 
 
(210) 026260 
(220) 2009.12.03 
(730) Paramount International IP Holding Com-

pany, US 
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, California 90064, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
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(511) NCL(9) 
29   - nuci prelucrate; 
 

31   - nuci. 
 

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.07.06; 25.01.15; 27.03.01; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 026261 
(220) 2009.12.03 
(730) Paramount International IP Holding Com-

pany, US 
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, California 90064, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - nuci prelucrate; 
 

31   - nuci. 
 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.03.01; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 026262 
(220) 2009.12.03 
(730) Paramount International IP Holding Com-

pany, US 
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, California 90064, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - nuci prelucrate; 
 

31   - nuci. 
 

(531) CFE(5) 01.03.06; 05.01.12; 06.03.01; 06.06.03; 
06.06.25; 24.03.02; 25.01.06. 

 

(210) 026263 
(220) 2009.12.03 
(730) Paramount International IP Holding Com-

pany, US 
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, California 90064, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - nuci prelucrate; 
 

31   - nuci. 
 

(531) CFE(5) 01.03.06; 05.01.12; 06.03.01; 06.06.03; 
06.06.25; 26.01.13. 

 

 
 
(210) 026343 
(220) 2009.12.14 
(730) CLUBUL DE AFACERI FRAN łA - MOLDOVA, 

MD 
Str. Sfatul łării nr. 18, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: albastru, roşu, negru, alb. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.13; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 026345 
(220) 2009.12.04 
(730) BÎRCA Natalia, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 36, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.07.01. 
 

 
 
(210) 026346 
(220) 2009.12.04 
(730) BÎRCA Natalia, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 36, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.07.01. 
 

 
 
(210) 026348 
(220) 2009.12.04 
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITER-

SKA KORPORATZIA "ROSHEN", UA  
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaŃă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 026349 
(220) 2009.12.04 
(730) PORCIULEAN Tatiana, MD  

Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 97, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor în supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri şi magazine, servicii 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri şi magazine; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 026350 
(220) 2009.12.04 
(730) SERGHEEVA Elena, MD  

Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 38, bloc 1, ap. 14,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor în supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri şi magazine, servicii 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri şi magazine; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 026354 
(220) 2009.12.07 
(730) OTREIA-PLUS S.R.L., MD  

Str. Ciarupin nr.12, MD-3100, BălŃi, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis, albas-

tru-deschis, roşu, roz, oranj, negru, verde, 
galben. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine de firmă. 

 

(531) CFE(5) 02.05.01; 02.05.23; 12.01.05; 18.01.19; 
27.05.01; 28.05.00; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 026364 
(220) 2009.12.08 
(730) Călăraşi Divin  S.A., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Călăraşilor nr. 10, MD-4401, Călăraşi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "CĂLĂRAŞI". 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii). 
 

 

 
 
(210) 026365 
(220) 2009.12.09 
(730) RAILEAN Andrei, MD  

Bd. Moscova nr. 12, bloc 1, ap. 85, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis, alb, negru. 
(511) NCL(9) 
12   - piese şi accesorii pentru mijloace de trans-

port; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; comercializarea pro-
duselor din clasa 12. 

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.03; 26.07.01; 26.07.09; 
26.13.25; 27.05.08; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 026366 
(220) 2009.12.09 
(730) RAILEAN Andrei, MD  

Bd. Moscova nr. 12, bloc 1, ap. 85, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, alb. 
(511) NCL(9) 
12   - piese şi accesorii pentru mijloace de trans-

port; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; comercializarea pro-
duselor din clasa 12. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.22; 28.05.00; 29.01.12. 
 

 
 
 
 
 
 

(210) 026367 
(220) 2009.12.09 
(730) RAILEAN Andrei, MD  

Bd. Moscova nr. 12, bloc 1, ap. 85, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, cafeniu-deschis. 
(511) NCL(9) 
12   - piese şi accesorii pentru mijloace de trans-

port; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; comercializarea pro-
duselor din clasa 12. 

 

(531) CFE(5) 27.01.02; 27.01.06; 27.05.08; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 026368 
(220) 2009.12.09 
(730) RAILEAN Andrei, MD  

Bd. Moscova nr. 12, bloc 1, ap. 85, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
12   - piese şi accesorii pentru mijloace de trans-

port; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; comercializarea pro-
duselor din clasa 12. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.17; 27.01.07; 27.07.01; 
29.01.01. 
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(210) 026369 
(220) 2009.12.09 
(730) RAILEAN Andrei, MD  

Bd. Moscova nr. 12, bloc 1, ap. 85, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(9) 
12   - piese şi accesorii pentru mijloace de trans-

port; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; comercializarea pro-
duselor din clasa 12. 

 

(531) CFE(5) 27.01.05; 27.05.08; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 026376 
(220) 2009.12.09 
(730) Al Fakher for Tobacco Trading & Agencies 

Co., Ltd, JO  
P.O. Box 911145, 11191 Amman, Iordania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun prelucrat după tipul "Mu’essel", Ńigări, 

tutun, articole pentru fumători, chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 27.05.03. 
 

 
 
(210) 026377 
(220) 2009.12.10 
(730) CASANDI S.R.L., MD  

Str. Valea Bîcului nr. 5/1, ap. 113, MD-2002, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă; comercia-
lizarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 01.15.24; 02.01.01; 02.01.22; 03.09.11; 
03.09.12; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 026378 
(220) 2009.12.11 
(730) SMIRNOV Alexandru, MD  

Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 5, MD-2024,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte (inclusiv preparate din peşte, 

peşte afumat, peşte marinat, sărat, salată de 
peşte, fructe de mare, caviar, salată de icre),  
păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi 
legume conservate, congelate, uscate şi fier-
te; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, ouă, lapte şi 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; 
inclusiv seminŃe de floarea-soarelui; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; im-
port-export, comercializarea produselor din 
clasa 29; servicii prestate de magazine de 
firmă. 

 

(531) CFE(5) 01.15.24; 03.09.01; 03.09.10; 03.09.11; 
26.03.15; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 026379 
(220) 2009.12.11 
(310) 77/827,132;  77/827,148 
(320) 2009.09.15 
(330) US 
(730) Hewlett-Packard Development Company, 

L.P., US 
11445 Compaq center Drive West, Houston, 
Texas 77070, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
(310) 77/827,132 
(320) 2009.09.15 
 

02   - cartuşe de cerneală (toner); cartuşe cu injec-
tare de cerneală; cerneluri de imprimerie; 
tonere; 

 

07   - prese de tipar şi piese pentru ele; 
 

09   - marcă pentru calculatoare, hardware de cal-
culatoare, software de calculatoare, periferice 
de calculatoare, hardware şi software pentru 
reŃele de calculatoare şi de comunicaŃii, sis-
teme de prelucrare a datelor şi de stocare a 
datelor, imprimante, aparate facsimil, hardwa-
re şi software pentru procesare de imagini, 
scanere, aparate de fotocopiere, proiectoare, 
maşini de calcul, telefoane, piese şi fitinguri 
pentru produsele sus-menŃionate; suporturi 
optice goale care pot fi înregistrate şi reînre-
gistrate; CD-uri şi DVD-uri goale care pot fi 
înregistrate şi reînregistrate, unităŃi şi înregis-
tratoare pentru ele; 

 

16   - hârtie; capete imprimatoare pentru impriman-
te şi plottere; broşuri; ghiduri; buletine tehnice; 

specificaŃii; cataloage de produse; ghiduri de 
exploatare şi deservire a produselor. 

(310) 77/827,148 
(320) 2009.09.15 
 

35   - servicii de consultanŃă în afaceri; servicii de 
consultanŃă pentru conducerea afacerilor; 
servicii de planificare strategică; servicii ale 
magazinelor de comerŃ cu amănuntul on-line 
şi servicii de comenzi on-line; servicii în do-
meniul programelor de elaborare a alianŃelor, 
parteneriatului şi soluŃiilor; servicii de publici-
tate; servicii în domeniul programelor de mar-
keting şi promovare; servicii de externalizare 
în domeniul resurselor umane şi managemen-
tului capitalului uman; administrarea statelor 
de salarii în afacerile terŃilor; servicii de con-
sultanŃă în domeniul resurselor umane; servi-
cii de relocare şi informare în domeniul aface-
rilor şi angajaŃilor; servicii de colectare a date-
lor pentru angajatori; servicii de gestiune a 
bazelor de date; servicii de externalizare a 
proceselor de afaceri; servicii de gestiune a 
relaŃiilor cu clienŃii; 

 

36   - servicii de finanŃare a cumpărăturilor şi de 
finanŃare a închirierilor; prelucrarea, gestiona-
rea şi administrarea sistemelor de indemniza-
Ńii pentru sănătatea şi asigurările sociale ale 
angajaŃilor; prestarea  serviciilor de prelucrare 
a tranzacŃiilor cu cărŃi de credit pentru terŃi; 
prestarea serviciilor de prelucrare a cererilor 
pentru plăŃile de asigurare pentru terŃi; servicii 
de analiză financiară şi consultanŃă pentru 
organizarea şi administrarea operaŃiunilor 
bancare şi financiare; 

 

37   - instalarea, întreŃinerea şi reparaŃia hardware 
de calculatoare şi a echipamentului de tele-
comunicaŃii; 

 

38   - telecomunicaŃii; servicii de teleprezenŃă; oferi-
rea chat-urilor, panourilor informative electro-
nice şi forumurilor on-line pentru transmitere 
de mesaje între utilizatori; serviciile provide-
rilor de servicii on-line; servicii de video 
streaming; servicii VOIP; servicii de comerŃ 
electronic; transmitere electronică de date şi 
informaŃii; 

 

39   - stocarea electronică a conŃinutului digital; 
oferirea web site-urilor pentru stocarea imagi-
nilor şi fotografiilor digitale; 

 

40   - servicii de prelucrare, developare şi imprimare 
de imagini fotografice şi digitale; întipărirea 
individuală a imaginilor digitale şi fotografice 
pe hârtie fotografică şi pe produse; oferirea 
web site-urilor pentru procesare, editare, ma-
nipulare, organizare şi modificare electronică 
a imaginilor digitale; servicii de imprimare; 
servicii de imprimare la comandă; fabricarea 
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individuală a calculatoarelor pentru terŃi; reci-
clarea hardware de calculatoare, a periferice-
lor de calculatoare şi electronicii; 

 

41   - servicii de educaŃie şi instruire, în special 
conducerea lecŃiilor, workshop-urilor, semina-
relor şi conferinŃelor în domeniul calculatoare-
lor, comerŃului electronic şi tehnologiilor in-
formaŃionale; oferirea web site-urilor pentru 
descărcarea, folosirea comună, vizualizarea 
şi expunerea fotografiilor şi imaginilor digitale 
prin Internet; servicii de procesare de imagini 
digitale; servicii de publicare electronică; jur-
nale on-line, în special blog-uri conŃinând in-
formaŃii în domeniul calculatoarelor, comerŃu-
lui electronic şi tehnologiilor informaŃionale; 
oferirea web site-urilor pentru video generate 
de utilizatori; 

 

42   - servicii de calculatoare, în special servicii de 
analiză, planificare, integrare, proiectare şi 
suport tehnic al sistemelor de calculatoare; 
servicii de consultanŃă în domeniul Internetu-
lui, în special acordarea asistenŃei terŃilor în 
elaborarea Internet portalurilor şi crearea pro-
ceselor de afaceri pentru utilizare în domeniul 
comerŃului electronic; servicii de consultanŃă 
în domeniul securităŃii reŃelelor Internet şi 
intranet; servicii de găzduire a infrastructurii 
de calculatoare, în special prestarea servici-
ilor referitoare la hardware de calculatoare, 
software de calculatoare, periferice de calcu-
latoare şi servicii operaŃionale şi de suport 
asociate acestora pentru terŃi pe bază de 
abonament sau plată pentru fiecare utilizare; 
oferirea accesului pentru timpul închiriat la 
aplicaŃii software prin Internet; servicii de ges-
tionare şi consultanŃă în domeniul tehnologi-
ilor informaŃionale; proiectarea, instalarea, 
întreŃinerea şi reparaŃia software de calcula-
toare; integrarea sistemelor şi reŃelelor de 
calculatoare; servicii de gestiune a sistemelor 
şi reŃelelor de calculatoare; servicii de elabo-
rare a bazelor de date; servicii de programare 
pentru calculatoare; elaborarea, găzduirea şi 
legarea web site-urilor pentru terŃi prin Inter-
net; servicii de consultanŃă pentru terŃi în se-
lectarea, implementarea şi utilizarea software 
de calculatoare destinate monitorizării şi ges-
tiunii tranzacŃiilor şi activităŃilor într-un mediu 
critic pentru rezolvarea problemelor speciale; 
servicii de suport tehnic; servicii de extragere 
a datelor; servicii de taxonomie; servicii de 
gestiune a informaŃiilor; proiectare individuală 
a calculatoarelor pentru terŃi; servicii de folosi-
re comună a fişierelor; servicii de salvare de 
siguranŃă şi restabilire a datelor; servicii de 
migraŃiune a datelor; servicii de codare a da-

telor; servicii de calculatoare; servicii de web 
site-uri; servicii de închiriere şi leasing; pres-
tarea serviciilor de artă grafică şi design prin 
reŃele de comunicaŃii; cercetări ştiinŃifice şi 
industriale. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.22; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 026380 
(220) 2010.01.20 
(730) 47 th PARALLEL S.A., întreprindere mixt ă, 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 132, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine, servicii prestate de magazine de 
firmă. 

 

 

 
 
(210) 026382 
(220) 2009.12.18 
(730) DETRONIX-NORD S.R.L., întreprindere cu 

capital str ăin, MD  
Str. Tighina nr. 55, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
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învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaŃii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026383 
(220) 2009.12.18 
(730) DETRONIX-NORD S.R.L., întreprindere  

cu capital str ăin, MD  
Str. Tighina nr. 55, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaŃii. 
 

 

 
 
(210) 026384 
(220) 2009.12.18 
(730) CECAN Valeriu, MD  

Str. Pavel BoŃu nr. 8, MD-2036, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - amestecuri uscate pentru construcŃii; 
 

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

 

 

 

(210) 026385 
(220) 2009.12.18 
(730) CECAN Valeriu, MD  

Str. Pavel BoŃu nr. 8, MD-2036, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - amestecuri uscate pentru construcŃii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 026387 
(220) 2009.12.14 
(730) KALEV Iuri, MD  

Str. V. Belinski nr. 9, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziŃii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaŃi industriei; 

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protec-
Ńie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

03   - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru 
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianŃi; produ-
se pentru absorbŃia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pen-
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tru motoare) şi substanŃe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale pen-
tru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea ani-
malelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcŃie metalice; construcŃii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepŃia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepŃia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acŃionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acŃionate ma-
nual; cuŃite, furculiŃe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinŃi 
artificiali, articole ortopedice; material de sutură; 

 

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

 

12   - vehicule; aparate de locomoŃie terestră, aeria-
nă sau navală; 

 

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

 

14   - metale preŃioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, ne-
cuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, 
pietre preŃioase; ceasornicărie şi instrumente 

pentru măsurarea timpului; 
 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi pro-
duse din aceste materiale necuprinse în alte 
clase; produse din materiale plastice semipre-
lucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

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

 

19   - materiale de construcŃie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcŃie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcŃii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureŃi; perii (cu excepŃia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăŃare; bureŃi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepŃia sticlei de con-
strucŃie); sticlărie, porŃelan şi faianŃă necu-
prinse în alte clase; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de um-
plutură (cu excepŃia cauciucului sau materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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

 

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

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete mu-
rale, nu din materiale textile; 

 



MĂRCI  MD - BOPI 3/2010 

 73

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

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ; 

 

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 excepŃia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine specializate, servi-
cii prestate de magazine de firmă; 

 

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

 

37   - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii; 
 

38   - telecomunicaŃii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 026388 
(220) 2009.12.14 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR  

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No.:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, în special pentru trata-

rea locală a bolilor ginecologice infecŃioase. 
 

 

 
 
(210) 026389 
(220) 2009.12.14 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR  

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No.:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, în special antibiotice 

fluorochinolone pentru tratamentul bolilor in-
fecŃioase provocate de microorganisme sen-
sibile la levofloxacin. 

 

 

 
 
(210) 026390 
(220) 2009.12.14 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR  

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No.:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, în special pentru trata-

rea hipertensiunii arteriale şi bolilor cardiace. 
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(210) 026391 
(220) 2009.12.14 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR  

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No.:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, în special pentru preve-

nirea tulburărilor ischemice la ateroscleroză. 
 

 

 
 
(210) 026392 
(220) 2009.12.14 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR  

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No.:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, în special pentru trata-

rea bolilor tractului gastrointestinale asociate 
cu aciditatea din stomac; 

 

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

 

 

 
 
(210) 026393 
(220) 2009.12.14 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR  

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No.:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, în special preparat 

antiinflamator; 
 

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

 

 

(210) 026394 
(220) 2009.12.14 
(730) Jansport Apparel Corp., US 

3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 
19810, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului. 

 

 

 
 
(210) 026395 
(220) 2009.12.14 
(730) Jansport Apparel Corp., US 

3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 
19810, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului. 

 

 

 
 
(210) 026396 
(220) 2009.12.14 
(730) Jansport Apparel Corp., US 

3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 
19810, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "U.S.A.", cu excepŃia execu-
tării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.02; 01.05.06; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 026397 
(220) 2009.12.17 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD  

Str. Arteziană nr. 13, MD-6501, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice; produse igienice de uz 

medical; plasturi şi materiale pentru pansa-
mente; dezinfectante. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026398 
(220) 2009.12.17 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD  

Str. Arteziană nr. 13, MD-6501, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice; produse igienice de uz 

medical; plasturi şi materiale pentru pansa-
mente; dezinfectante. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026399 
(220) 2009.12.17 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD  

Str. Arteziană nr. 13, MD-6501, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice; produse igienice de uz 

medical; plasturi şi materiale pentru pansa-
mente; dezinfectante. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026400 
(220) 2009.12.17 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD  

Str. Arteziană nr. 13, MD-6501, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice; produse igienice de uz 

medical; plasturi şi materiale pentru pansa-
mente; dezinfectante. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 026401 
(220) 2009.12.17 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD  

Str. Arteziană nr. 13, MD-6501, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice; produse igienice de uz 

medical; plasturi şi materiale pentru pansa-
mente; dezinfectante. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026402 
(220) 2009.12.15 
(730) Nauchno-proizvodstvennoe obshchestvo  

s ogranichennoy otvetstvennostyou 
"FENOX", BY 
Partizansky avenue 95, k. 57, 220026 Minsk, 
Belarus 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, albastru, alb. 
(511) NCL(9) 
12   - aparate de locomoŃie terestră, inclusiv auto-

mobile; motoare pentru vehicule terestre cu 
benzină şi diesel; motoare electrice pentru 
vehicule terestre; instalaŃii cu gaz pentru au-
tomobile; amortizoare pentru automobile; 
amortizoare de suspensie; arcuri amortizoare; 
bare de amortizare; bare de protecŃie; portba-
gaje pentru vehicule; portschiuri pentru auto-
mobile; capote; şasiuri pentru vehicule; caro-
serii; trenuri de aterizare; biele pentru vehicu-
le terestre (cu excepŃia celor care intră în al-
cătuirea motoarelor); arbori de transmisie; 
arbori cardanici; articulaŃii pentru arbori car-
danici; osii din faŃă şi din spate; cartere; dife-
renŃiale; fuzete; suspensii anterioare şi poste-
rioare; arcuri de suspensie; cutii de viteză; 
mecanisme de transmisie prin roŃi dinŃate 

pentru vehicule terestre; mecanisme de 
schimbare a vitezelor; mecanisme de trans-
misie pentru vehicule terestre; reductoare; 
arcuri lamelare; capote decapotabile de au-
tomobile; scaune de vehicule; huse pentru 
scaune de vehicule; tetiere pentru scaune de 
vehicule; elevatoare pentru scaune de vehicu-
le; centuri de siguranŃă pentru scaunele vehi-
culelor; garnituri interioare de vehicule (tapi-
serie); garnituri exterioare (rigide); plase de 
portbagaje pentru vehicule; parbrize; ştergă-
toare de parbrize; apărătoare de noroi, retro-
vizoare; geamuri de automobile; uşi; mânere; 
încuietoare (lacăte); balamale pentru uşi; gar-
nituri de etanşare pentru geamuri şi uşi; vola-
ne; bare de direcŃie şi capete de bară; meca-
nisme de direcŃie; sisteme hidraulice; amplifi-
catoare hidraulice; transformatoare hidraulice 
pentru vehicule terestre; convertizoare de 
cuplu pentru vehicule terestre; roŃi de auto-
mobile; butuci de roată; capace de butuci; 
frete pentru butuci de roată; jante de roŃi; osii; 
fuzete pentru osii; greutăŃi pentru echilibrarea 
roŃilor de vehicule; pneuri (cauciucuri); anve-
lope (pneuri) pentru vehicule; bandaje pneu-
matice; anvelope (pneuri) pentru automobile; 
camere de aer; petice adezive de cauciuc 
pentru repararea camerelor de aer; benzi de 
rulare pentru reşaparea pneurilor; seturi de 
instrumente şi accesorii pentru repararea ca-
merelor de aer; valve de bandaje pentru vehi-
cule; anvelope de automobil; avertizoare so-
nore; angrenaje pentru vehicule terestre; dis-
curi de ambreiaj şi ambreiaje; ambreiaje de 
depăşire; fire pentru circuitul de comandă a 
ambreiajului; biele; rulmenŃi cu bile pentru 
vehicule terestre; garnituri de frâne; accesorii 
de frână; frâne; mecanisme de transmisie 
pentru comanda frânei; cilindri de frâne hidra-
ulice; furtunuri flexibile pentru frână şi ambre-
iaj; furtunuri de frână; tuburi armate cu fiting; 
tuburi armate fără fiting; conducte pentru gar-
nituri de frână şi ambreiaj; regulatoare de 
presiune a frânei; amplificatoare de frână; 
discuri şi tambure de frână; sănii pentru frâne 
cu disc; saboŃi de frână; cilindri hidraulici pen-
tru garnituri de frână şi ambreiaj; saboŃi pentru 
vehicule; pompe de combustibil, apă, aer pen-
tru vehicule; rezervoare de combustibil; capa-
ce pentru rezervoare de combustibil; perne de 
aer pentru automobile; dispozitive antifurt, 
antiorbire, parasolare pentru automobile; anti-
derapante pentru roŃi de automobile; centuri 
de siguranŃă; dispozitive de siguranŃă în formă 
de perne de aer autogonflabile pentru auto-
mobile; atelaje de remorci pentru automobile; 
lanŃuri pentru automobile; lanŃuri motrice pen-
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tru vehicule terestre; lanŃuri antiderapante; 
indicatoare de direcŃie pentru automobile; 
sisteme de semnalizare pentru automobile; 
alarme antifurt; avertizoare de marşarier; pie-
se şi accesorii pentru vehicule, incluse în 
această clasă; 

 

35   - promovarea produselor (pentru terŃi); servicii 
de aprovizionare pentru terŃi (achiziŃii de pro-
duse şi servicii pentru alte întreprinderi); ser-
vicii în legătură cu comercializarea angro şi cu 
amănuntul a produselor din clasele 01-34, 
inclusiv a produselor indicate în clasa 12. 

 

(531) CFE(5) 01.13.05; 26.01.03; 27.01.10; 27.05.11; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 026403 
(220) 2009.12.17 
(730) GUZUN Valentina, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 25/6, ap. 43, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaŃă; 

 

38   - telecomunicaŃii; 
 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026404 
(220) 2009.12.28 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD  

Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

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

 

 

 
 
(210) 026405 
(220) 2009.12.28 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD  

Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

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

 

 

 
 
(210) 026406 
(220) 2009.12.28 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD  

Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
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degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

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

 

 

 
 
(210) 026407 
(220) 2009.12.30 
(730) GUMENIUC Svetlana, MD  

Str. Copăceni nr. 19, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026408 
(220) 2009.12.17 
(730) Mesyl Limited, GB  

Bridge House, Bridge Street, Castletown, Isle 
of Man, IM9 1AX, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - cosmetice, parfumuri, ape de toaletă, apă de 

colonie, uleiuri esenŃiale, săpunuri, lapte de 
curăŃare, deodorante de uz personal; creme, 
geluri, lapte, loŃiuni, măşti, pomezi, pudre şi 
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii; 
creme cosmetice de protecŃie solară, prepara-
te cosmetice pentru bronzare; produse depila-
toare; spray-uri şi loŃiuni pentru păr, şampoa-
ne, preparate cosmetice pentru baie; produse 
de machiaj şi produse de demachiere; gene 
false, truse pentru cosmetice. 

 

 

 
 

(210) 026410 
(220) 2009.12.21 
(730) RAZLOGA Rostislav, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 1, ap. 87,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 026411 
(220) 2009.12.21 
(730) VICOL Dumitru, MD  

Str. Vasile Lupu nr. 55, ap. 8, MD-2008,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: galben, roşu, gri. 
(511) NCL(9) 
41   - organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi a 

acŃiunilor cu caracter de divertisment şi cultural. 
 

(531) CFE(5) 02.01.07; 02.01.22; 04.05.21; 27.05.02; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 026412 
(220) 2009.12.22 
(730) ANTON Vasile, MD  

Str. Sf. Nicolae Goma nr. 60, MD-2019,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii); 
 

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

 

 

 
 
(210) 026413 
(220) 2009.12.22 
(730) ANTON Vasile, MD  

Str. Sf. Nicolae Goma nr. 60, MD-2019,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026414 
(220) 2009.12.22 
(730) LEVA Simion, MD  

Str. Maria Cebotari nr. 16, bloc 1, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 026415 
(220) 2009.12.22 
(730) LEVA Simion, MD  

Str. Maria Cebotari nr. 16, bloc 1, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 026418 
(220) 2009.12.22 
(730) Basilea Pharmaceutica AG, CH  

Grenzacherstrasse 487, 4005 Basel, ElveŃia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate şi substanŃe farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026419 
(220) 2009.12.22 
(730) CIBIZOV Denis, MD  

Str. Botanica Veche nr. 15, MD-2062,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaŃă. 

 

 

 
 
(210) 026421 
(220) 2009.12.23 
(730) MIRONENCO Victoria, MD  

Str. Academiei nr. 9, bloc 5, MD-2028,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; mijloace 

şi substanŃe anticoncepŃionale; geluri lichide  
şi creme ce distrug  spermatozoizii; mijloace 
igienice, dezinfectante şi unguente pentru 
utilizare în regiunea vaginului, penisului şi 
anusului; 

 

10   - aparate şi instrumente medicale; prezervative; 
articole din cauciuc sintetic şi natural sau din 
materiale analoage destinate scopurilor igie-
nice, profilactice sau medicale; 

 

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

 

 

 
 
(210) 026422 
(220) 2009.12.23 
(730) BRAUDA Boris, MD   

Str. Dîmbului nr. 5/1, MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 
GHETMANEł Alexandru, MD  
Str. Valea Dicescu nr. 115, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-

tive şi culturale. 
 

 

 
 
(210) 026425 
(220) 2009.12.28 
(730) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstven-

nostiyu "Pervaia obuvnaia fabrica "Kiev", 
UA 
Ul. Lomonosov nr. 42, gor. Vişnevoe, r-on 
Kievo-Sveatoşinschii, obl. Kievscaia, 08132, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "TEA", cu excepŃia executării 
grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
30   - ceai; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de agenŃii de import-export; ope-
raŃiuni comerciale; demonstrarea produselor; 
promovarea produselor (pentru terŃi); organi-
zarea expoziŃiilor şi desfăşurarea  prezentări-
lor în scopuri comerciale; comercializarea 
produselor angro şi cu amănuntul; comerciali-
zarea produselor prin intermediul magazinelor. 

 

(531) CFE(5) 25.01.17; 27.05.11; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 026426 
(220) 2009.12.10 
(730) CENTRAL CORPORATION, KR  

54, Seongsan-dong, Changwon-si Gyeong-
sangnam-do, Republica Coreea 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(9) 
12   - părŃi de automobile pentru mecanisme de 

direcŃie şi suspensii, şi anume articulaŃii sferi-
ce, capete de bară, şuruburi de strângere, 
pârghii pendulare (ale transmisiei cârmei), 
arbore de direcŃie, leviere de direcŃie/bare de 
direcŃie longitudinală, arbore/axe interne, tije 
stabilizatoare şi tije centrale (de direcŃie). 

 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.03; 27.05.22; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 026427 
(220) 2009.12.28 
(730) CEBANU Alexandru, MD  

Str. Nicolae Iorga nr. 9, ap. 24, MD-2009,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "®". 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru 

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de agenŃii de import-export; ope-
raŃiuni comerciale; demonstrarea produselor; 
promovarea produselor (pentru terŃi); organi-
zarea expoziŃiilor şi desfăşurarea  prezentări-
lor în scopuri comerciale; comercializarea 
produselor angro şi cu amănuntul; comerciali-
zarea produselor prin magazine. 

 

(531) CFE(5) 27.05.14; 27.05.24. 
 

(210) 026428 
(220) 2009.12.28 
(730) CEBANU Alexandru, MD  

Str. Nicolae Iorga nr. 9, ap. 24, MD-2009,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepŃia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de agenŃii de import-export; ope-
raŃiuni comerciale; demonstrarea produselor; 
promovarea produselor (pentru terŃi); organi-
zarea expoziŃiilor şi desfăşurarea  prezentări-
lor în scopuri comerciale; comercializarea 
produselor angro şi cu amănuntul; comerciali-
zarea produselor prin magazine; 

 

38   - telecomunicaŃii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 026429 
(220) 2009.12.29 
(730) ITALTRADE COMPANY S.R.L, întreprindere 

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firmă, comercia-
lizarea produselor din clasele 9 şi 11. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 026431 
(220) 2009.12.29 
(730) DIMA GIDA TEKSTIL DERI IN ŞAAT MADEN 

TURIZM ORMAN ÜRÜNLERI SANAYI ve 
TICARET LTD. ŞTI., TR 
Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 29, Blok B, 
Bahçelievler - ISTANBUL, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; genŃi de 
voiaj, valize, saci de voiaj, genŃi, genŃi pentru 
femei, genŃi de mână, truse de voiaj (maro-
chinărie) goale; umbrele, umbrele de soare, 
bastoane; portmonee, portofele, serviete (ma-
rochinărie), etuiuri pentru chei (marochinărie), 
truse pentru produse cosmetice (marochină-
rie) goale; 

 

25   - îmbrăcăminte, îmbrăcăminte de piele, încăl-
Ńăminte, articole care servesc la acoperirea 
capului, rochii, pantaloni, cămăşi, bluze, pulo-
vere, fuste, mantouri, paltoane, îmbrăcăminte 

impermeabilă, jachete (îmbrăcăminte), saco-
uri, centuri (îmbrăcăminte), cravate, mănuşi 
(articole de îmbrăcăminte), pălării, ciorapi, 
şosete, bandane, fulare, lenjerie de corp, be-
rete, costume de baie, pelerine de baie, de 
plajă, pareo, pantaloni şi şorturi, îmbrăcămin-
te de plajă, sandale, papuci de casă, rochii de 
casă, halate, bonete de baie. 

 

(531) CFE(5) 26.13.25; 27.05.14; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 026432 
(220) 2009.12.29 
(730) DIMA GIDA TEKSTIL DERI IN ŞAAT MADEN 

TURIZM ORMAN ÜRÜNLERI SANAYI ve 
TICARET LTD. ŞTI., TR 
Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 29, Blok B, 
Bahçelievler - ISTANBUL, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; genŃi de 
voiaj, valize, saci de voiaj, genŃi, genŃi pentru 
femei, genŃi de mână, truse de voiaj (maro-
chinărie) goale; umbrele, umbrele de soare, 
bastoane; portmonee, portofele, serviete (ma-
rochinărie), etuiuri pentru chei (marochinărie), 
truse pentru produse cosmetice (marochină-
rie) goale; 

 

25   - îmbrăcăminte, îmbrăcăminte de piele, încăl-
Ńăminte, articole care servesc la acoperirea 
capului, rochii, pantaloni, cămăşi, bluze, pulo-
vere, fuste, mantouri, paltoane, îmbrăcăminte 
impermeabilă, jachete (îmbrăcăminte), saco-
uri, centuri (îmbrăcăminte), cravate, mănuşi 
(articole de îmbrăcăminte), pălării, ciorapi, 
şosete, bandane, fulare, lenjerie de corp, be-
rete, costume de baie, pelerine de baie, de 
plajă, pareo, pantaloni şi şorturi, îmbrăcămin-
te de plajă, sandale, papuci de casă, rochii de 
casă, halate, bonete de baie. 

 

(531) CFE(5) 26.13.25; 27.05.14; 27.05.22. 
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(210) 026433 
(220) 2009.12.29 
(730) DIMA GIDA TEKSTIL DERI IN ŞAAT MADEN 

TURIZM ORMAN ÜRÜNLERI SANAYI ve 
TICARET LTD. ŞTI., TR 
Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 29, Blok B, 
Bahçelievler - ISTANBUL, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; genŃi de 
voiaj, valize, saci de voiaj, genŃi, genŃi pentru 
femei, genŃi de mână, truse de voiaj (maro-
chinărie) goale; umbrele, umbrele de soare, 
bastoane; portmonee, portofele, serviete (ma-
rochinărie), etuiuri pentru chei (marochinărie), 
truse pentru produse cosmetice (marochină-
rie) goale; 

 

25   - îmbrăcăminte, îmbrăcăminte de piele, încăl-
Ńăminte, articole care servesc la acoperirea 
capului, rochii, pantaloni, cămăşi, bluze, pulo-
vere, fuste, mantouri, paltoane, îmbrăcăminte 
impermeabilă, jachete (îmbrăcăminte), saco-
uri, centuri (îmbrăcăminte), cravate, mănuşi 
(articole de îmbrăcăminte), pălării, ciorapi, 
şosete, bandane, fulare, lenjerie de corp, be-
rete, costume de baie, pelerine de baie, de 
plajă, pareo, pantaloni şi şorturi, îmbrăcămin-
te de plajă, sandale, papuci de casă, rochii de 
casă, halate, bonete de baie. 

 

(531) CFE(5) 26.13.25; 27.05.14; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 026436 
(220) 2009.12.23 
(730) BRAUDA Boris, MD   

Str. Dîmbului nr. 5/1, MD-2009,  
Chişinău, Republica Moldova  
GHETMANEł Alexandru, MD  
Str. Valea Dicescu nr. 115, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 
 

 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
43   - servicii de alimentaŃie publică. 
 

(531) CFE(5) 03.01.06; 03.01.24; 16.01.13; 21.01.14; 
21.01.15; 26.13.25; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 026446 
(220) 2009.12.24 
(730) Keyline Brands Limited, GB  

3-5 Armstrong Way, Great Western Industrial 
Park, Southall, Middlesex UB2 4SD, Regatul 
Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - cosmetice; produse de toaletă; talc, săpunuri, 

creme de mâini, creme hidratante, preparate 
cosmetice lichide pentru faŃă, preparate cos-
metice lichide pentru mâini şi gel de curăŃare; 
preparate pentru baie şi duş; preparate pentru 
tratamentul unghiilor; şerveŃele de curăŃare; 

 

05   - preparate medicamentoase  pentru tratarea 
pielii, preparate bactericide, produse de igienă 
personală, preparate medicamentoase de 
curăŃare a pielii, talc medicinal, şerveŃele im-
pregnate cu substanŃe antiseptice. 
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(210) 026450 
(220) 2009.12.31 
(730) GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY 

COMPANY, KR  
199-1 Cheongcheon - 2Dong, Bupyung - Gu, 
Incheon, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - mijloace de transport cu motor, motoare pen-

tru vehicule, părŃi de accesorii pentru produ-
sele sus-menŃionate. 

 

(531) CFE(5) 18.01.21; 26.13.25. 
 

 
 
(210) 026451 
(220) 2010.01.11 
(730) CĂLUGĂREANU Vitalie, MD 

Str. Iazului nr. 1, bloc 3, ap. 9, MD-2020,  
Chişinău, Republica Moldova 
UNGUREANU Liviu, MD  
Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 1, ap. 52,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaŃii. 
 

 

 
 
(210) 026452 
(220) 2010.01.11 
(730) GUŞILO Sergiu, MD  

Str. N. Titulescu nr. 22, ap. 32, MD-2032, 
Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

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

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor  în supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri şi magazine; servicii 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri şi magazine; 

 

37   - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii. 
 

(531) CFE(5) 21.03.01; 26.02.03; 26.15.01; 27.01.06; 
27.05.11. 

 

 
 
(210) 026454 
(220) 2010.01.11 
(730) MOTOROLA, INC., corpora Ńie organizat ă şi 

existent ă conform legilor statului Dela-
ware, US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 
60196, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - telefoane celulare; telefoane celulare cu ca-

pacităŃi de mesagerie electronică; telefoane 
celulare cu capacităŃi de cameră digitală şi 
cameră video; telefoane celulare cu capacităŃi 
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de playere MP3, audio şi video; telefoane 
celulare cu capacităŃi de jocuri electronice; 
telefoane celulare cu capacităŃi de navigare şi 
poziŃionare globală (GPS); dispozitive de co-
municare fără fir pentru transmitere de voce, 
date şi imagini; baterii pentru telefoane celula-
re, dispozitive pentru încărcarea bateriilor şi 
adaptoare de  energie electrică. 

 

 

 
 
(210) 026455 
(220) 2010.01.11 
(730) NOVARTIS AG, CH  

CH-4002 BASEL, ElveŃia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026458 
(220) 2010.01.12 
(730) BOJO-VIN S.R.L., firm ă de produc Ńie şi 

comer Ń, MD 
Str. Miciurin nr. 6, MD-2055, Vatra, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 026460 
(220) 2010.01.15 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaŃii; 
 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale. 

 

 

 
 
(210) 026461 
(220) 2010.01.15 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaŃii; 
 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale. 

 

 

 
 
(210) 026462 
(220) 2010.01.15 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-

le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaŃii; 
 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale. 

 

 

 
 
(210) 026463 
(220) 2010.01.15 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaŃii; 
 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale. 
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(210) 026464 
(220) 2010.01.15 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaŃii; 
 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale. 

 

 

 
 
(210) 026465 
(220) 2010.01.15 
(730) MOLDCELL S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaŃii; 
 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale. 

 

 

 
 
(210) 026467 
(220) 2010.01.18 
(730) ANTARES S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
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clase); caractere tipografice, clişee; 
 

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

 

38   - telecomunicaŃii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026468 
(220) 2010.01.18 
(730) ANTARES S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaŃii. 
 

 

 
 
(210) 026469 
(220) 2010.01.18 
(730) NAMAIAN DEG S.R.L., MD  

Str. C. Negruzzi nr. 40, MD-2093, Hulboaca, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben. 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoŃie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

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

 

37   - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii. 
 

(531) CFE(5) 18.01.05; 18.01.23; 27.03.01; 27.03.15; 
27.05.11; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 026470 
(220) 2010.01.18 
(730) SĂLCUłA S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

MD-4323, SălcuŃa, Căuşeni, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.17. 
 

 
 
(210) 026471 
(220) 2010.01.18 
(730) SĂLCUłA S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

MD-4323, SălcuŃa, Căuşeni, Republica  
Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - vinuri. 
 

 

 
 
(210) 026472 
(220) 2010.01.19 
(730) HIDROINPEX S.A., MD 

Str. V. Stroiescu nr. 118-A, MD-3000, Soroca, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcŃie metalice; construcŃii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepŃia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepŃia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acŃionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

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

 

(531) CFE(5) 18.01.21; 26.07.09; 26.11.12; 26.13.25; 
27.05.01. 

 

(210) 026473 
(220) 2010.01.14 
(730) MOMAT Oleg, MD  

Str. Ginta Latină nr. 21, bloc 1, ap. 16,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinŃi 
artificiali, articole ortopedice; material de sutură. 

 

(531) CFE(5) 24.17.02; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 026475 
(220) 2010.01.14 
(730) MOMAT Oleg, MD  

Str. Ginta Latină nr. 21, bloc 1, ap. 16,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine, servicii prestate de magazine de 
firmă, servicii prestate de magazine speciali-
zate; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026476 
(220) 2010.01.14 
(730) MOMAT Oleg, MD  

Str. Ginta Latină nr. 21, bloc 1, ap. 16,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 

dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinŃi 
artificiali, articole ortopedice; material de sutură. 

 

 

 
 
(210) 026477 
(220) 2010.01.14 
(730) CARANFIL Victor, MD  

Str. Onisifor Ghibu nr. 9, ap. 39, MD-2051, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

14   - metale preŃioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, ne-
cuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, 
pietre preŃioase; ceasornicărie şi instrumente 
pentru măsurarea timpului; 

 

19   - materiale de construcŃie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcŃie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcŃii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureŃi; perii (cu excepŃia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăŃare; bureŃi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepŃia sticlei de con-

strucŃie); sticlărie, porŃelan şi faianŃă necu-
prinse în alte clase; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ; 

 

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 excepŃia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.10; 01.15.15; 02.09.14; 
02.09.15; 24.15.02; 24.15.13; 27.01.16. 

 

 
 
(210) 026478 
(220) 2010.01.15 
(730) HOMENCO Ghennadi, MD  

Bd. Dacia nr. 3, bloc 2, ap. 45, MD-2008,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-

tărie; piepteni şi bureŃi; perii (cu excepŃia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
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curăŃare; bureŃi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepŃia sticlei de con-
strucŃie); sticlărie, porŃelan şi faianŃă necu-
prinse în alte clase. 

 

(531) CFE(5) 26.11.13; 27.05.11; 27.05.13. 
 

 
 
(210) 026479 
(220) 2010.01.15 
(730) MARS, INCORPORATED, US  

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
31   - alimente pentru animale, păsări şi peşti; aditivi 

la alimentele pentru animale, păsări şi peşti 
incluse în clasa 31; oase şi obiecte comestibi-
le de mestecat pentru animale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026480 
(220) 2010.01.16 
(730) JOVAN Fiodor, MD  

Str. Ştefan Neaga nr. 16, ap. 1, MD-2008, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 026484 
(220) 2010.01.20 
(730) 47 th PARALLEL S.A., întreprindere mixt ă, 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 132, 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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine, servicii prestate de magazine de 
firmă. 

 

 

 
 
(210) 026485 
(220) 2010.01.19 
(730) ALIM-STAR S.R.L., MD  

Str. IndependenŃei nr. 50, ap. 91, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor. 

 

 

 
 
(210) 026488 
(220) 2010.01.18 
(730) Orion Corporation, FI  

Orionintie 1,  02200 Espoo, Finlanda 
(540)  
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(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice de uz uman. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026489 
(220) 2010.01.18 
(730) Orion Corporation, FI  

Orionintie 1,  02200 Espoo, Finlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice de uz uman. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026490 
(220) 2010.01.22 
(730) LITERA A.V.N. S.R.L., grup editorial, MD  

Str. Bogdan P. Haşdeu nr. 2, MD-2005,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 20.07.01; 24.15.21; 26.03.23; 
27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 026491 
(220) 2010.01.19 
(730) CEALICOV Constantin, MD  

Bd. Decebal nr. 19, ap. 94, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, portocaliu, roşu, 

azuriu, bleu-pal. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinŃifice, nautice, geo-

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

 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15. 
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(210) 026492 
(220) 2010.01.20 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ; 

 

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 excepŃia berii); 
 

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

 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale. 

 

 

 
 
(210) 026494 
(220) 2010.01.26 
(730) ARMAR EXPEDIT S.R.L., MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 20/5, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 25.03.07; 
26.01.15; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 026496 
(220) 2010.01.26 
(730) CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Str. Eliberării nr. 170/b, MD-3501, Orhei,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 026497 
(220) 2010.01.26 
(730) CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Str. Eliberării nr. 170/b, MD-3501, Orhei,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026498 
(220) 2010.01.26 
(730) CHATEAU VARTELY S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Str. Eliberării nr. 170/b, MD-3501, Orhei,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 026500 
(220) 2010.01.27 
(730) Agrovin Bulboaca S.A., MD  

Str. Dacia, MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
 
 

(210) 026501 
(220) 2010.01.27 
(730) Agrovin Bulboaca S.A., MD  

Str. Dacia, MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

 

 
 
(210) 026502 
(220) 2010.01.27 
(730) Agrovin Bulboaca S.A., MD  

Str. Dacia, MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026503 
(220) 2010.01.25 
(730) IVARO S.R.L., MD  

Calea Ieşilor nr. 33, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor în supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri şi magazine; servicii 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri şi magazine; 

 

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

 

 

 
 
(210) 026504 
(220) 2010.01.25 
(730) IVARO S.R.L., MD  

Calea Ieşilor nr. 33, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

 

 
 
(210) 026505 
(220) 2010.01.29 
(730) CALINA S.R.L., MD  

Bd. Ştefan cel Mare nr. 3, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor în supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri şi magazine; servicii 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri şi magazine; 

 

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

 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 026506 
(220) 2010.01.29 
(730) CALINA S.R.L., MD  

Bd. Ştefan cel Mare nr. 3, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor în supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri şi magazine; servicii 
prestate de supermarketuri, hipermarketuri, 
buticuri şi magazine; 

 

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

 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 026508 
(220) 2010.01.26 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

 
 



MD - BOPI 3/2010 TRADEMARKS 

 96

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 

 
 
(210) 026509 
(220) 2010.01.26 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparat sedativ. 
 

 

 
 
(210) 026510 
(220) 2010.01.22 
(730) DIDILICA Sergiu, MD  

Str. Conev nr. 30, ap. 21, MD-3100, BălŃi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

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

 

38   - telecomunicaŃii; 
 

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

 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

 

 
 
(210) 026511 
(220) 2010.01.28 
(730) ZAO "Rybnitskii cementnyi kombinat", MD  

Str. ZaporojŃa nr. 1, MD-5500, RîbniŃa,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, verde. 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinŃelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
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rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziŃii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaŃi industriei; 

 

19   - materiale de construcŃie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcŃie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcŃii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 24.03.01; 24.03.18; 26.01.05; 26.01.21; 
27.05.22; 28.05.00; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 026512 
(220) 2010.01.22 
(730) PRODAN Radu, MD  

Str. Valea Crucii nr. 22, ap. 114, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 026513 
(220) 2010.01.22 
(730) PRODAN Radu, MD  

Str. Valea Crucii nr. 22, ap. 114, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 
 
 
 
 

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

 

 

 
 
(210) 026514 
(220) 2010.01.25 
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., MD  

Drumul Viilor nr. 36/2, MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; 

 

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

 

 

 
 
(210) 026520 
(220) 2010.01.25 
(730) MARS, INCORPORATED, US  

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, înlocuitori de cafea; ceai, cacao, cioco-

lată de băut; zahăr, orez, tapiocă, sago, făină, 
produse din făină şi preparate făcute din ce-
reale; batoane de cereale; paste; pâine, bis-
cuiŃi, fursecuri, torturi, checuri, prăjituri, plăcin-
te, produse de patiserie, produse de patiserie 
din aluat dulce în principal cu umplutură; cio-
colată, produse din ciocolată; produse de 
cofetărie; produse de cofetărie din zahăr, dul-
ciuri, bomboane, acadele; gheaŃă, îngheŃată, 
deserturi congelate; miere, sirop de melasă, 
sare, muştar, oŃet, sosuri; sos pesto; condi-
mente; mirodenii; ierburi, plante condimenta-
re, aromatice sau de bucătărie, incluse în 
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clasa 30; produse alimentare gata pentru 
consum care constau, în principal, din produ-
sele menŃionate mai sus. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 026522 
(220) 2010.01.25 
(730) British American Tabacco (Brands) Inc., 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - Ńigări, tutun, produse de tutun, articole pentru 

fumători, brichete şi chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 026524 
(220) 2010.02.02 
(730) ZORILE S.A., MD  

Calea Ieşilor nr. 8, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălŃăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului. 

 

 

 
 
(210) 026528 
(220) 2010.02.01 
(730) EUROFARMACO S.A., întreprindere cu 

capital str ăin, MD  
Str. Vadul lui Vodă nr. 2, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide. 

 

 

 
 
(210) 026529 
(220) 2010.02.03 
(730) GLAVIRUX S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Bucureşti nr. 41 "C", MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinŃi 
artificiali, articole ortopedice; material de sutură; 

 

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

 

 

 
 
(210) 026533 
(220) 2010.01.27 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR  

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No.:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, în special antiinflama-

toare, analgezice şi cu acŃiune antipiretică; 
 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor. 
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(210) 026536 
(220) 2010.01.28 
(730) PIC Samuil, MD  

Str. Lipcani nr. 1 A, MD-2051, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 026537 
(220) 2010.01.28 
(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation), US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachu-
setts 02142, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice de uz medical; substanŃe dietetice de 
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi 
materiale pentru pansamente; materiale pen-
tru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje denta-
re; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 
inclusiv preparate farmaceutice pentru trata-
rea bolii Gaucher. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par Ńial  
 

(111) 18323 
(151) 2010.01.18 
(181) 2018.04.15 
(210) 023323 
(220) 2008.04.15 
(730) TECH SERVICE POLSKA Sp. Z o.o., PL  

ZIELONA 11, 43-502 CZECHOWICE 
DZIEDZICE, POLONIA 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru. 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcŃie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcŃie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcŃii nemetalice trans-
portabile, cu excepŃia ferestrelor nemetalice, 
jaluzelelor nemetalice, ramelor pentru ferestre 
nemetalice, pridvorurilor nemetalice pentru 
construcŃii, cercevelelor de ferestre nemetalice, 
pilotelor nemetalice, ciubucelor nemetalice 
pentru construcŃii, ciubucelor nemetalice pentru 
galerii, ramelor nemetalice pentru construcŃii, 
uşilor nemetalice (incluse în această clasă), 
ramelor nemetalice pentru uşi, placajelor 
nemetalice pentru construcŃii, faŃadelor fabrica-
te complet sau parŃial din sticlă, inclusiv a 
componentelor şi accesoriilor pentru faŃade 
individuale, în particular profiluri şi articole de 
fierărie; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.24; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 19399 
(151) 2009.12.08 
(181) 2018.10.29 
(210) 024482 
(220) 2008.10.29 
(730) AUTOMAX S.R.L., MD  

Str. Liviu Deleanu nr. 1, ap. 165, MD-2071, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 

(540)  
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăŃare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire, toate produsele 
sus-menŃionate destinate pentru întreŃinerea 
automobilelor; săpunuri; parfumerie, uleiuri 
esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; pro-
duse pentru îngrijirea dinŃilor. 

 

(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.07; 27.07.02; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 19409 
(151) 2009.12.28 
(181) 2018.12.09 
(210) 024702 
(220) 2008.12.09 
(730) BIO COUNTRY S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Valea Dicescu nr. 100, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-

coolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri şi 
alte preparate pentru fabricarea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
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(111) 19410 
(151) 2009.12.28 
(181) 2019.01.12 
(210) 024806 
(220) 2009.01.12 
(730) COMOXAN S.R.L., MD  

Calea Ieşilor nr. 49, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

44   - servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseŃii 
pentru oameni. 

 

 

 
 
(111) 19415 
(151) 2009.12.28 
(181) 2019.02.05 
(210) 024951 
(220) 2009.02.05 
(730) UNGUREAN Alexei, MD  

Bd. Traian nr. 19/1, ap. 135, MD-2060,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ; 

 

35   - gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 19428 
(151) 2009.12.28 
(181) 2018.04.14 
(210) 023275 
(220) 2008.04.14 
(730) SANIN S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Petru Rareş nr. 57, MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice, destinate ştiinŃei, fotografiei, 

precum şi agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
sol; compoziŃii extinctoare; preparate pentru 
călirea şi sudura metalelor; produse chimice 
destinate conservării alimentelor, materiale 
tanante; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse din materiale plastice semifini-
te; materiale de călăfătuire, etanşare şi izola-
re; tuburi flexibile nemetalice; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(neincluse în alte clase); materiale de umplu-
tură (cu excepŃia cauciucului sau materialelor 
plastice); materiale textile fibroase brute. 

 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.18; 27.05.10. 
 

 
 
(111) 19443 
(151) 2010.01.11 
(181) 2018.04.11 
(210) 023308 
(220) 2008.04.11 
(730) New America Network, Inc., US 

4 Independence Way, Suite 400 Princeton, 
New Jersey, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, gri. 
(511) NCL(9) 
35   - revizia contractelor de închiriere şi deservirea 

tehnică a reŃelelor permise în sfera comerŃului 
imobiliar, şi anume managementul tranzacŃi-
ilor imobiliare on-line, managementul portofo-
liului imobiliar şi controlul administrării; 
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36   - servicii prestate de agenŃii imobiliare; servicii 
prestate de agenŃii imobiliare corporative, 
managementul facilităŃilor şi proprietăŃii imobi-
liare, finanŃarea împrumutului ipotecar şi in-
vestiŃii în hârtii de valoare în domeniul imobili-
ar, cu excepŃia serviciilor financiare cu cartele 
de credit, cu cartele de debit. 

 

(531) CFE(5) 27.01.05; 27.05.09; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 19447 
(151) 2010.01.11 
(181) 2018.10.27 
(210) 024442 
(220) 2008.10.27 
(730) MAXIMANIA S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str-la ŞevŃova nr. 2 A, MD-3800, Comrat,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaŃă; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 19449 
(151) 2010.01.11 
(181) 2018.12.08 
(210) 024712 
(220) 2008.12.08 
(730) "SUZIR’EA" TOVARISTVO Z OBMEJENOIU 

VIDPROVIDALINISTIU NAUKOVO-VIROBNICE 
PIDPRIĂMSTVO, UA 
Vul. Poltavsikii Şleax 115, Xapikiv, 61102, 
Ucraina 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină, cu excepŃia şervete-
lor igienice; substanŃe dietetice de uz medical, 
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale 
pentru pansamente; materiale pentru plomba-
rea dinŃilor şi pentru mulaje dentare; dezinfec-
tante; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.13.09; 05.03.13; 05.03.14; 26.04.15; 
28.05.00. 

 

 
 
(111) 19456 
(151) 2010.01.11 
(181) 2018.03.17 
(210) 023123 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

duse din aceste materiale necuprinse în alte 
clase; produse din materiale plastice semipre-
lucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare, conducte flexibile nemetalice. 
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(111) 19457 
(151) 2010.01.11 
(181) 2018.03.17 
(210) 023127 
(220) 2008.03.17 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - accesorii pentru baie şi igienă. 
 

 

 
 
(111) 19463 
(151) 2010.01.11 
(181) 2018.09.01 
(210) 024187 
(220) 2008.09.01 
(730) PIDTYCHENKO Volodymyr, UA  

Str. Svetlickogo, 28-V, fl., 205, Kiev, 04215, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente fotografice, cinemato-

grafice şi optice; aparate şi ecrane de proiec-
tare; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
monitoare, amplificatoare, receptoare video, 
televizoare, echipament pentru prelucrarea 
informaŃiei şi calculatoare; dispozitive periferi-
ce de calculator, suporturi de înregistrare 
magnetice, purtătoare magnetice şi optice de 
informaŃie, discuri optice, discuri cu înregis-
trări audio. 

 

11   - aparate de încălzit, de refrigerare, de ventila-
re, maşini de cafea electrice, climatizoare. 

 

(531) CFE(5) 27.01.01; 27.05.22. 
 

(111) 19488 
(151) 2010.01.15 
(181) 2018.04.09 
(210) 023272 
(220) 2008.04.09 
(730) TYMBARK S.A., PL  

Tymbark 156, 34-650 Tymbark, Polonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - jeleuri, iaurturi, dulceŃuri, compoturi, fructe 

zaharisite, marmeladă, produse lactate, pro-
duse lactate cu adăugarea fructelor, băuturi 
pe bază de lapte cu adăugarea sucului de 
fructe, frişcă, fructe congelate, salate de fruc-
te, salate de legume, băuturi pe bază de lap-
te, caşcaval, legume congelate, amestecuri 
de fructe şi legume congelate, legume fierte, 
legume conservate, legume marinate, legume 
uscate, fructe fierte, fructe uscate, fructe con-
servate, piure de fructe, piure de legume, unt, 
cremă de frişcă, fructe glazurate, cipsuri de 
fructe, pulpă de fructe, chefir (produs lactat), 
ser (produs lactat); 

 

32   - băuturi nealcoolice; sucuri; băuturi, inclusiv 
sucuri de fructe, sucuri de legume, sucuri de 
fructe dense, sucuri de legume dense, sucuri 
din amestec de legume, sucuri din amestec 
de fructe, sucuri de legume şi fructe, sucuri de 
roşii, sucuri de morcovi, băuturi de morcovi, 
băuturi cu gust de fructe; ape gazoase; ape 
minerale; băuturi de fructe; băuturi de legume; 
nectare de fructe cu pulpă; băuturi de legume 
şi fructe; siropuri; nectare; băuturi izotonice; 
băuturi vitaminizate; băuturi cu minerale; bău-
turi sub formă de praf; prafuri pentru prepara-
rea băuturilor; pastile pentru prepararea bău-
turilor; siropuri pentru prepararea băuturilor; 
ape de masă potabile; şerbet (băutură); esen-
Ńe pentru prepararea băuturilor; extracte de 
fructe; extracte de legume; cocteiluri nealco-
olice; băuturi cu pulpă de fructe; băuturi pe 
bază de ser lactic; sucuri cu bucăŃele de fructe. 
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(111) 19493 
(151) 2010.01.18 
(181) 2018.08.14 
(210) 023949 
(220) 2008.08.14 
(730) ROTACON-IMPEX S.R.L., societate comer-

cial ă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 36, MD-3000, 
Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziŃii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaŃi industriei; 

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanŃe de protec-
Ńie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; 
materiale colorante; mordanŃi; răşini naturale 
în stare brută; metale sub formă de foiŃe şi 
sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, 
tipografi şi artişti; 

 

03   - preparate pentru albit şi alte substanŃe pentru 
spălat; preparate pentru curăŃare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenŃiale, cosmetice, loŃiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinŃilor; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianŃi; produ-
se pentru absorbŃia, umezirea şi compactarea 
pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pen-
tru motoare) şi substanŃe pentru iluminat; lu-
mânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanŃe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinŃilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcŃie metalice pentru căile ferate; ca-
bluri şi sârme metalice neelectrice; lăcătuşărie 
şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; 
produse metalice care nu sunt incluse în alte 
clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepŃia 
motoarelor pentru vehiculele terestre);  in-
strumente, altele decât cele acŃionate manual, 
pentru agricultură, incubatoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acŃionate ma-
nual; cuŃite, furculiŃe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinŃi 
artificiali, articole ortopedice; material pentru 
sutură; 

 

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

 

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

 

14   - metale preŃioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, ne-
cuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, 
pietre preŃioase; ceasornicărie şi instrumente 
pentru măsurarea timpului; 

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi pro-
duse din aceste materiale necuprinse în alte 
clase; produse din materiale plastice semipre-
lucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

18   - piele şi imitaŃii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 
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19   - materiale de construcŃie nemetalice; 
 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureŃi; perii (cu excepŃia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăŃare; bureŃi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepŃia sticlei de con-
strucŃie); sticlărie, porŃelan şi faianŃă necu-
prinse în alte clase; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de um-
plutură (cu excepŃia cauciucului sau a materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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

 

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

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete mu-
rale, nu din materiale textile; 

 

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

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi 
flori naturale; hrană pentru animale; malŃ; 

 

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 excepŃia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 
 
 

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

 

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

 

37   - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii; 
 

38   - telecomunicaŃii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale, organizarea procesului in-
structiv educativ; distracŃii; organizarea măsu-
rilor sportive şi de odihnă; servicii în vederea 
educaŃiei şi instruirii; servicii în vederea diver-
tismentului; organizarea activităŃilor sportive şi 
de culturalizare, informaŃii privind evenimente-
le de educaŃie, instruire, divertisment, sport şi 
cultură acordate on-line din baza de date 
computerială, prin Internet, sau prin alte mij-
loace; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(111) 19500 
(151) 2010.01.18 
(181) 2018.02.27 
(210) 022956 
(220) 2008.02.27 
(730) Soira Investments Limited, VG  

3076 Sir Francis  Drake's Highway, P.O.Box 
3463, Road Town, Tortola, Insulele Virgine 
Britanice 
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(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet; miro-
denii; gheaŃă; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 27.05.24; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 19501 
(151) 2010.01.16 
(181) 2018.08.15 
(210) 024114 
(220) 2008.08.15 
(730) Soira Investments Limited, VG  

3076 Sir Francis  Drake's Highway, P.O.Box 
3463, Road Town, Tortola, Insulele Virgine 
Britanice 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - alimente pentru sugari; 
 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 

uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheŃată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oŃet; miro-
denii; gheaŃă; 

 

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) 19507 
(151) 2010.01.19 
(181) 2018.03.03 
(210) 022995 
(220) 2008.03.03 
(730) SERAD PLUS S.R.L., firma de produc Ńie  

şi comer Ń, MD 
Str. Armenească nr. 30, ap. 42, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 05.07.13; 05.07.23; 27.05.01. 
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(111) 19508 
(151) 2010.01.11 
(181) 2018.04.15 
(210) 023322 
(220) 2008.04.15 
(310) 006474341 
(320) 2007.11.29 
(330) EM 
(730) Thomson Finance S.A., CH  

Landis & Gyr-Strasse 3, CH-6300 Zug, ElveŃia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - discuri compacte audio; discuri compacte 

video; discuri compacte cu memorie doar 
pentru citire; programe de operare pentru 
calculatoare; programe pentru calculatoare; 
software de calculatoare referitoare la colec-
tare şi distribuire de date, schimburi financia-
re, negocieri de acŃiuni, negocieri de mărfuri, 
tranzacŃii financiare, agenŃii de ştiri, legislaŃie, 
sănătate, asigurări, ştiinŃă, ştiinŃe sociale şi 
produse farmaceutice; suporturi de date mag-
netice, suporturi de date optice; discuri mag-
netice; cartele magnetice cu cod; interfeŃe 
pentru calculatoare; teleimprimatoare; aparate 
şi instrumente de telecomunicaŃii; calculatoa-
re; tastaturi de calculator; dispozitive periferi-
ce pentru calculatoare; imprimante folosite cu 
calculatoare; modeme; mausuri; terminale de 
calculatoare; 

 

16   - cărŃi; periodice; publicaŃii; fotografii; 
 

35   - publicitate; distribuire de materiale publicitare; 
estimări de afaceri; informaŃii de afaceri; in-
vestigaŃii de afaceri; administrare comercială; 
informaŃii comerciale; previziuni economice; 
închiriere de maşini şi echipamente de birou; 
cercetări de afaceri; informaŃii statistice; servi-
cii de revizuire a costurilor de sănătate desti-
nate informaŃiilor în domeniul sănătăŃii şi asi-
gurărilor medicale şi informaŃiilor pentru con-
trolul costurilor medicale, pentru evaluarea 
pieŃelor în domeniul sănătăŃii şi pentru scopuri 
de cercetări; toate serviciile sus-menŃionate, 
cu excepŃia consultaŃiilor în organizarea şi 
conducerea afacerilor; 

 

36   - analiză financiară; consultaŃii financiare; eva-
luări fiscale; cotaŃii la bursă; transferuri elec-
tronice de fonduri; asigurări; 

 

37   - instalarea, întreŃinerea şi reparaŃia sistemelor 
de calculatoare; 

 
 

38   - servicii de telecomunicaŃii; difuzări; comunica-
Ńii prin terminale de calculatoare; transmitere 
de mesaje, informaŃii şi imagini cu ajutorul 
calculatoarelor; poştă electronică; transmitere 
de mesaje; servicii prestate de agenŃii de ştiri; 
închirieri de aparate pentru transmiterea de 
mesaje; servicii telegrafice; comunicaŃii prin 
fire; 

 

42   - închirierea accesului la baze de date de cal-
culatoare; programare pentru calculatoare; 
închirieri de calculatoare; crearea software 
pentru calculatoare; modernizarea software 
pentru calculatoare; servicii de raportare a 
ştirilor; închiriere de software pentru calcula-
toare; cercetări în domeniul calculatoarelor; 

 

44   - servicii de informare în domeniul medicinei şi 
sănătăŃii; servicii de consultanŃă în domeniul 
sănătăŃii; oferirea rapoartelor statistice în do-
meniul sănătăŃii; 

 

45   - servicii de cercetări juridice computerizate. 
 

 

 
 
(111) 19509 
(151) 2009.12.11 
(181) 2018.06.03 
(210) 023611 
(220) 2008.06.03 
(730) Debut-Sor S.R.L., MD  

Str. CosăuŃi nr. 6, MD-3001, Soroca, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.25; 25.01.06; 26.01.04; 
27.05.22. 
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(111) 19510 
(151) 2010.01.19 
(181) 2018.06.10 
(210) 023644 
(220) 2008.06.10 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ; 

 

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 excepŃia berii); 
 

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

 

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

 

 

 
 
(111) 19511 
(151) 2010.01.19 
(181) 2018.06.23 
(210) 023745 
(220) 2008.06.23 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB  

Dansom  Lane, Hull, HU8 7DS, Regatul Unit 
(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru curăŃare, lustruire şi abrazi-

ve; înălbitori; detergenŃi; preparate pentru 
spălare; săpunuri; preparate pentru spălarea 
mâinilor; geluri de duş; produse de toaletă;  
preparate pentru îngrijirea pielii; deodorante 
de uz personal; paste şi prafuri de dinŃi,  pre-
parate pentru clătirea gurii; cârpe, şervete, 
şerveŃele şi bureŃi impregnaŃi cu  dezinfectan-
te pentru curăŃare; 

 

05   - produse farmaceutice, cu excepŃia preparatelor 
antidiabetice; produse de uz veterinar şi sanita-
re; preparate antiseptice, preparate antibacte-
riene, dezinfectante, germicide; dezinfectante 
pentru mâini; insecticide şi acaricide; substan-
Ńe repulsive pentru insecte; preparate pentru 
distrugerea şi repulsia dăunătorilor; fungicide; 
produse pentru împrospătarea aerului, produ-
se pentru purificarea aerului; deodorante şi 
dezodorizante (diferite de cele de uz perso-
nal); sprayuri pentru neutralizarea, controlul 
sau reducerea alergenilor; cârpe, şervete, 
şerveŃele şi bureŃi impregnaŃi cu antiseptice 
sau dezinfectante pentru uz igienic. 

 

 

 
 
(111) 19512 
(151) 2010.01.19 
(181) 2018.06.23 
(210) 023746 
(220) 2008.06.23 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB  

Dansom  Lane, Hull, HU8 7DS, Regatul Unit 
(540)  
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(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru curăŃare, lustruire şi abrazi-

ve; înălbitori; detergenŃi; preparate pentru 
spălare; săpunuri; preparate pentru spălarea 
mâinilor; geluri de duş; produse de toaletă;  
preparate pentru îngrijirea pielii; deodorante 
de uz personal; paste şi prafuri de dinŃi,  pre-
parate pentru clătirea gurii; cârpe, şervete, 
şerveŃele şi bureŃi impregnaŃi cu dezinfectante 
pentru curăŃare; 

 

05   - produse farmaceutice cu excepŃia preparatelor 
antidiabetice; produse de uz veterinar şi sanita-
re; preparate antiseptice, preparate antibacte-
riene, dezinfectante, germicide; dezinfectante 
pentru mâini; insecticide şi acaricide; substanŃe 
repulsive pentru insecte; preparate pentru dis-
trugerea şi repulsia dăunătorilor; fungicide; 
produse pentru împrospătarea aerului, produse 
pentru purificare aerului; deodorante şi dez-
odorizante (diferite de cele de uz personal); 
sprayuri pentru neutralizarea, controlul sau 
reducerea alergenilor; cârpe, şervete, şerveŃele 
şi bureŃi impregnaŃi cu antiseptice sau dezin-
fectante pentru uz igienic. 

 

(531) CFE(5) 01.01.12; 01.15.09; 23.01.01; 26.01.20. 
 

 
 
(111) 19529 
(151) 2010.01.22 
(181) 2018.02.19 
(210) 022853 
(220) 2008.02.19 
(730) PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., MD  

MD-6225, Grigorăuca, Sângerei, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de cofetărie, mie-
re, sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sa-
re, muştar, oŃet, sosuri (condimente); mirode-
nii; gheaŃă. 

 

 

 
 
 
 
 

(111) 19535 
(151) 2010.01.30 
(181) 2018.07.08 
(210) 023847 
(220) 2008.07.08 
(730) STRAUSS ROMANIA S.R.L., societate co-

mercial ă, RO 
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector 3,  
Bucureşti, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; re-
gruparea în avantajul terŃilor a produselor din 
clasa 30 (cu excepŃia transportului lor) permi-
Ńând consumatorilor să le vadă şi să le cum-
pere comod; 

 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale. 

 

 

 
 
(111) 19552 
(151) 2010.01.29 
(181) 2019.01.27 
(210) 024907 
(220) 2009.01.27 
(730) VARO-INFORM S.R.L., MD  

Str. Gheorghe Tudor nr. 2B, MD-2028,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - afişe; bilete (tichete); formulare; carnete de 

notiŃe; bibliorafturi; broşuri; hârtie pentru scri-
sori; hârtie; afişe din hârtie sau carton; ziare; 
gravuri; articole de ambalaj de hârtie sau din 
masă plastică; articole din carton; reprezentări 
grafice; imagini; cataloage; cărŃi; registre 
(cărŃi);  chitanŃiere (papetărie); cărŃi-comicsuri; 
plicuri (papetărie); autocolante (articole de 
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papetărie); coperte; ilustrate; ştampile; tipări-
turi; prospecte; orare imprimate; fanioane din 
hârtie; fotografii cu excepŃia reviste; 

 

42   - instalarea de programe de calculator; recon-
stituirea bazelor de date; închiriere de pro-
grame informatice; găzduirea site-urilor infor-
matice (site-uri web); copierea de programe 
informatice; crearea şi întreŃinerea site-urilor 
web pentru terŃi; programare pentru calcula-
toare. 

 

(531) CFE(5) 24.15.01; 27.05.13. 
 

 
 
(111) 19560 
(151) 2010.01.29 
(181) 2018.04.03 
(210) 023229 
(220) 2008.04.03 
(730) M.C.F.-ENGROS GRUP S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
Str. Ion Creangă nr. 32, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, gri-albăstrui, ne-

gru. 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinŃelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicultu-
rii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziŃii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaŃi industriei; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcŃie metalice; construcŃii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepŃia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepŃia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acŃionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acŃionate ma-
nual; cuŃite, furculiŃe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

14   - metale preŃioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, ne-
cuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, 
pietre preŃioase; ceasornicărie şi instrumente 
pentru măsurarea timpului; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi pro-
duse din aceste materiale necuprinse în alte 
clase; produse din materiale plastice semipre-
lucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de um-
plutură (cu excepŃia cauciucului sau materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

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

 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.06; 07.03.11; 27.05.19; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 19582 
(151) 2010.02.01 
(181) 2018.07.04 
(210) 023845 
(220) 2008.07.04 
(310) 006680987 
(320) 2008.02.19 
(330) EM 
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(730) Thomson Finance S.A., CH  
Landis & Gyr-Strasse 3, CH-6300 Zug, ElveŃia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - discuri compacte audio; discuri compacte 

video; discuri compacte cu memorie doar 
pentru citire; programe de operare pentru 
calculatoare; programe pentru calculatoare; 
software de calculatoare referitoare la colec-
tare şi distribuire de date, schimburi financia-
re, negocieri de acŃiuni, negocieri de mărfuri, 
tranzacŃii financiare, agenŃii de ştiri, legislaŃie, 
sănătate, asigurări, ştiinŃă, ştiinŃe sociale şi 
produse farmaceutice; suporturi de date mag-
netice, suporturi de date optice; discuri mag-
netice; cartele magnetice cu cod; interfeŃe 
pentru calculatoare; teleimprimatoare; aparate 
şi instrumente de telecomunicaŃii; calculatoa-
re; tastaturi de calculator; dispozitive periferi-
ce pentru calculatoare; imprimante folosite cu 
calculatoare; modeme; mausuri; terminale de 
calculatoare; 

 

16   - cărŃi; periodice; publicaŃii; fotografii; 
 

35   - publicitate; distribuire de materiale publicitare; 
estimări de afaceri; informaŃii de afaceri; in-
vestigaŃii de afaceri; administrare comercială; 
informaŃii comerciale; previziuni economice; 
închiriere de maşini şi echipamente de birou; 
cercetări de afaceri; informaŃii statistice; servi-
cii de revizuire a costurilor de sănătate desti-
nate informaŃiilor în domeniul sănătăŃii şi asi-
gurărilor medicale şi informaŃiilor pentru con-
trolul costurilor medicale, pentru evaluarea 
pieŃelor în domeniul sănătăŃii şi pentru scopuri 
de cercetări; toate serviciile sus-menŃionate 
cu excepŃia consultaŃiilor în organizarea şi 
conducerea afacerilor; publicitate; distribuire 
de materiale publicitare; estimări de afaceri; 
informaŃii de afaceri; investigaŃii de afaceri; 
administrare comercială; informaŃii comercia-
le; previziuni economice; închiriere de maşini 
şi echipamente de birou; cercetări de afaceri; 
informaŃii statistice; servicii de revizuire a cos-

turilor de sănătate destinate informaŃiilor în 
domeniul sănătăŃii şi asigurărilor medicale şi 
informaŃiilor pentru controlul costurilor medi-
cale, pentru evaluarea pieŃelor în domeniul 
sănătăŃii şi pentru scopuri de cercetări; 

 

36   - analiză financiară; consultaŃii financiare; eva-
luări fiscale; cotaŃii la bursă; transferuri elec-
tronice de fonduri; asigurări; 

 

37   - instalarea, întreŃinerea şi reparaŃia sistemelor 
de calculatoare; 

 

38   - servicii de telecomunicaŃii; difuzări; comunica-
Ńii prin terminale de calculatoare; transmitere 
de mesaje, informaŃii şi imagini cu ajutorul 
calculatoarelor; poştă electronică; transmitere 
de mesaje; agenŃii de ştiri; închirieri de apara-
te pentru transmiterea de mesaje; servicii 
telegrafice; comunicaŃii prin fire; 

 

42   - închirierea accesului la baze de date de cal-
culatoare; programare pentru calculatoare; 
închirieri de calculatoare; crearea software 
pentru calculatoare; modernizarea software 
pentru calculatoare; servicii de raportare a 
ştirilor; închiriere de software pentru calcula-
toare; cercetări în domeniul calculatoarelor; 

 

44   - servicii de informare în domeniul medicinei şi 
sănătăŃii; servicii de consultanŃă în domeniul 
sănătăŃii; oferirea rapoartelor statistice în do-
meniul sănătăŃii; 

 

45   - servicii de cercetări juridice computerizate. 
 

(531) CFE(5) 01.15.23; 24.17.01; 25.07.01; 26.01.05. 
 

 
 
(111) 19583 
(151) 2010.02.01 
(181) 2018.08.11 
(210) 024075 
(220) 2008.08.11 
(730) ORIZONT S.A.R.C., MD 

Str. Uzinelor nr. 171, bloc 2, MD-2023,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcŃie metalice; construcŃii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepŃia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăŃământ (cu excepŃia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

19   - materiale de construcŃie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcŃie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcŃii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

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

 

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

 

37   - construcŃii; reparaŃii; servicii de instalaŃii; 
 

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

 

41   - educaŃie; instruire; divertisment; activităŃi spor-
tive şi culturale; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.16; 06.19.01; 07.01.24; 26.13.01; 
27.05.24. 

 

 
 
(111) 19592 
(151) 2010.02.08 
(181) 2018.03.04 
(210) 022914 
(220) 2008.03.04 
(730) RG-AGRO PLUS S.R.L., societate comerci-

ală, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 23, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ; 

 

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) 19593 
(151) 2010.02.08 
(181) 2018.03.04 
(210) 022921 
(220) 2008.03.04 
(730) RG-AGRO PLUS S.R.L., societate comerci-

ală, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 23, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceŃuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminŃe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malŃ; 

 

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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(111) 19594 
(151) 2010.02.08 
(181) 2018.06.12 
(210) 023565 
(220) 2008.06.12 
(730) AITIM CONSULTING S.R.L., societate co-

mercial ă, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 99, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranŃă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pentru aparate cu preplată; case înregistra-
toare, maşini de calculat, echipament pentru 
prelucrarea informaŃiei şi calculatoare; extinc-
toare. 

 
 

 
 
(111) 19595 
(151) 2010.02.08 
(181) 2018.08.08 
(210) 023987 
(220) 2008.08.08 
(730) NS-Art S.R.L., MD  

Str. Matei Basarab nr. 7, bloc 5, ap. 17,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în februarie 2010  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul Ńării 
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 023323 2008.04.15 18323 2010.01.18 19 TECH SERVICE  
POLSKA Sp. Z o.o., PL 

11/2008 3/2010 

2 023606 2008.06.03 18335 2010.01.18 29,30 BOLŞACOV Dmitrii, MD 4/2009  

3 023607 2008.06.03 18388 2010.01.18 29 BOLŞACOV Dmitrii, MD 4/2009  

4 022813 2008.02.05 19357 2009.12.24 09,35 TOFAN Alexandru, MD 11/2008  

5 024482 2008.10.29 19399 2009.12.08 03 AUTOMAX S.R.L., MD 12/2008 3/2010 

6 024767 2008.12.24 19400 2009.12.07 03,35 PALADI Oleg, MD 3/2009  

7 024953 2009.02.05 19401 2009.12.14 31,35 UNGUREAN Alexei, MD 4/2009  

8 024844 2009.01.15 19402 2009.12.14 35,38,41 Radio Maximum S.R.L., MD 4/2009  

9 024939 2009.02.05 19403 2009.12.14 30 FLORAUTOSERV S.R.L., MD 4/2009  

10 025167 2009.03.24 19404 2009.12.28 16,35 RAILEAN Tamara, MD 5/2009  

11 025032 2009.02.23 19405 2009.12.28 09 SIG-VEST GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

5/2009  

12 023004 2008.03.03 19407 2009.12.28 25 RAXEVSKY S.A., GR 11/2008  

13 024641 2008.11.28 19408 2009.12.28 34 Gallaher Limited, GB 5/2009  

14 024702 2008.12.09 19409 2009.12.28 32 BIO COUNTRY S.R.L.,  
societate comercială, MD 

3/2009 3/2010 

15 024806 2009.01.12 19410 2009.12.28 43,44 COMOXAN S.R.L., MD 3/2009 3/2010 

16 024868 2009.01.16 19411 2009.12.28 05 Auxilium International Holdings, 
Inc., organized under the laws  
of Delaware, US 

5/2009  

17 024871 2009.01.20 19412 2009.12.28 35,44 ROYAL MART S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 

5/2009  

18 024912 2009.02.05 19414 2009.12.28 32 IVARO S.R.L., MD 5/2009  

19 024951 2009.02.05 19415 2009.12.28 31,35 UNGUREAN Alexei, MD 4/2009 3/2010 

20 024954 2009.02.05 19416 2009.12.28 31,35 UNGUREAN Alexei, MD 5/2009  

21 024955 2009.02.05 19417 2009.12.28 31 UNGUREAN Alexei, MD 5/2009  

22 024956 2009.02.05 19418 2009.12.28 31,35 UNGUREAN Alexei, MD 5/2009  

23 025001 2009.02.13 19419 2009.12.28 31 Easton Apples Limited, a New 
Zealand company, NZ 

5/2009  

24 025020 2009.02.20 19420 2009.12.28 33 AGROVIN BULBOACA S.A., MD 5/2009  

25 025140 2009.03.18 19421 2009.12.28 05 Akciju sabiedriba "OLAINFARM", 
LV 

5/2009  

26 025145 2009.03.20 19422 2009.12.28 01,35 Policontract S.R.L., MD 5/2009  

27 025146 2009.03.20 19423 2009.12.28 09 ALEX S&E S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 

5/2009  

28 025148 2009.03.19 19424 2009.12.28 38 Telefe M International S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

5/2009  

29 024773 2008.12.19 19425 2009.12.21 02 SUPRATEN S.A., MD 3/2009  

30 024823 2008.12.30 19426 2009.12.23 32 VOX-DESIGN S.R.L., MD 3/2009  

31 022882 2008.03.10 19427 2009.12.29 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 4/2009  

32 023275 2008.04.14 19428 2009.12.28 01,17,22 SANIN S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

11/2008 3/2010 

33 024560 2008.11.10 19429 2009.12.24 29,30,31 MERAJI Nicolai, MD 3/2009  
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34 024561 2008.11.07 19430 2009.12.24 17,19,35,37 ILAŞCO Valentin, MD 3/2009  

35 024581 2008.11.10 19431 2009.12.24 29,30,31 MERAJI Nicolai, MD 3/2009  

36 024827 2008.12.30 19435 2009.12.28 35,41 VEHICUL, centru de instruire  
a conducătorilor auto, MD 

3/2009  

37 024742 2008.10.24 19436 2009.12.24 03,16,35,41, 
42,43,44 

MIESS Lucian, RO 3/2009  

38 024754 2008.12.24 19437 2009.12.28 32 IVARO S.R.L., MD 3/2009  

39 024808 2008.12.25 19438 2009.12.28 32 TRIFANIUC Angelica, MD 3/2009  

40 024809 2008.12.25 19439 2009.12.28 32,35 TRIFANIUC Angelica, MD 3/2009  

41 024814 2008.12.25 19440 2009.12.29 09,42,45 Dintag Corporation Oy, FI 3/2009  

42 025047 2009.02.25 19441 2009.12.28 35,41 GDS-COM S.R.L., MD 5/2009  

43 022893 2008.02.20 19442 2010.01.11 35,43 ROYAL MART S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 

11/2008  

44 023308 2008.04.11 19443 2010.01.11 35,36 New America Network, Inc., US 11/2008 3/2010 

45 024077 2008.08.08 19444 2010.01.11 16,28,29,30,
31,32,33,34,
35,38,39,41,

43,45 

Arax-Impex S.R.L., firmă de pro-
ducŃie şi comerŃ, MD 

1/2009  

46 024443 2008.10.27 19445 2009.08.10 30,31,35 MAXMONOPOL S.R.L., societate 
comercială, MD 

1/2009  

47 024444 2008.10.24 19446 2009.08.13 03,05,35 DMITRIEVA Olga, MD 1/2009  

48 024442 2008.10.27 19447 2010.01.11 30,31 MAXIMANIA S.R.L., societate 
comercială, MD 

1/2009 3/2010 

49 024446 2008.10.24 19448 2009.08.13 03,05,35 DMITRIEVA Olga, MD 1/2009  

50 024712 2008.12.08 19449 2010.01.11 05,31,35 "SUZIR’EA" TOVARISTVO Z 
OBMEJENOIU VIDPROVIDALI-
NISTIU NAUKOVO-VIROBNICE 
PIDPRIĂMSTVO, UA 

3/2009 3/2010 

51 024941 2009.02.05 19450 2010.01.11 30 FLORAUTOSERV S.R.L., MD 4/2009  

52 025100 2009.03.11 19451 2010.01.11 20 INTERIOR DECOR S.R.L., MD 5/2009  

53 025255 2009.04.14 19452 2010.01.11 01,07,11,21,
35 

BERNENCO Valentina, MD 6/2009  

54 023123 2008.03.17 19456 2010.01.11 17 DIADAN-LEX S.R.L., MD 11/2008 3/2010 

55 023127 2008.03.17 19457 2010.01.11 11 DIADAN-LEX S.R.L., MD 11/2008 3/2010 

56 024763 2008.12.19 19458 2009.12.29 18,25,35 MANECHIN S.R.L., MD 5/2009  

57 024918 2009.01.28 19459 2009.12.30 11,20,35,37 Neostil S.R.L., MD 4/2009  

58 022866 2008.02.14 19460 2010.01.11 18,25 TJ FOOTWEAR (UK) LIMITED, 
GB 

11/2008  

59 023605 2008.06.03 19461 2010.01.11 29 BOLŞACOV Dmitrii, MD 4/2009  

60 024152 2008.08.25 19462 2010.01.11 05 Public Joint Stock Company 
"Pharmstandard-Leksredstva", 
RU 

1/2009  

61 024187 2008.09.01 19463 2010.01.11 09,11 PIDTYCHENKO Volodymyr, UA 1/2009 3/2010 

62 024204 2008.09.05 19464 2010.01.11 09,16,35, 
38,41,42 

Publicis Groupe S.A., FR 3/2009  

63 024218 2008.09.10 19465 2010.01.11 30,35 OFUTIN Olexandr, UA 1/2009  

64 024485 2008.10.28 19466 2010.01.11 32 Baltika Breweries, RU 4/2009  

65 024793 2008.12.23 19467 2010.01.11 32 Baltika Breweries, RU 4/2009  

66 024807 2009.01.17 19468 2010.01.11 36,38 PAGHIS Aizic, MD 4/2009  

67 024815 2008.12.25 19469 2010.01.11 01 SHARP KABUSHIKI KAISHA 
also trading as SHARP CORPO-
RATION, JP 

3/2009  

68 024919 2009.01.28 19471 2010.01.11 12 KUMHO TIRE CO., INC., KR 4/2009  

69 024921 2009.01.28 19472 2010.01.11 12 KUMHO TIRE CO., INC., KR 4/2009  

70 024892 2009.01.28 19473 2009.12.03 05 DEPOFARM S.R.L., MD 4/2009  

71 024898 2009.01.27 19476 2010.01.14 05 MEDTEH-PRIM S.R.L., MD 4/2009  
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72 024899 2009.01.27 19477 2010.01.14 10 MEDTEH-PRIM S.R.L., MD 4/2009  

73 024971 2009.02.10 19478 2010.01.14 29,30,31 GOLDEN BRANDS LIMITED, CY 4/2009  

74 024972 2009.02.10 19479 2010.01.14 29,30,31 GOLDEN BRANDS LIMITED, CY 4/2009  

75 023608 2008.06.03 19481 2010.01.18 29,30 BOLŞACOV Dmitrii, MD 4/2009  

76 024774 2008.12.19 19482 2010.01.15 05 MEDANA PHARMA S.A., PL 4/2009  

77 024965 2009.02.09 19483 2010.01.16 05 Uni-Charm Corporation, JP 4/2009  

78 024857 2009.01.13 19484 2010.01.14 03,08,21 Kiss Nail Products, Inc., US 4/2009  

79 025027 2009.02.27 19485 2010.01.16 35,36 ProCredit Bank S.A., bancă 
comercială, MD 

5/2009  

80 025081 2009.03.09 19486 2010.01.15 35,37 Laiola S.R.L., MD 5/2009  

81 025105 2009.03.26 19487 2010.01.15 37 ZABOROT VEACESLAV, între-
prindere individuală, MD 

5/2009  

82 023272 2008.04.09 19488 2010.01.15 29,32 TYMBARK S.A., PL 11/2008 3/2010 

83 023419 2008.04.29 19489 2010.01.15 29,30,33,35 TYMBARK –  
GMW Sp. Z o.o. Sp. k., PL 

12/2008  

84 024775 2008.12.19 19490 2010.01.15 05 MEDANA PHARMA S.A., PL 4/2009  

85 022760 2008.02.12 19491 2010.01.15 06,19,35, 
37,40,42 

BFT S.p.A., IT 10/2008  

86 022812 2008.02.04 19492 2010.01.19 09 Chengdu Huawei Science & 
Technology Co., Ltd., CN 

11/2008  

87 023949 2008.08.14 19493 2010.01.18 01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,10,12,13,
14,15,16,17,
18,19,20,21,
22,23,24,25,
26,27,28,29,
30,31,32,33,
34,35,36,37,
38,39,40,41,
42,43,44,45 

ROTACON-IMPEX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

1/2009 3/2010 

88 024845 2009.01.13 19495 2010.01.18 01 Fertilizers & Chemicals Ltd., IL 4/2009  

89 024846 2009.01.13 19496 2010.01.18 01 Fertilizers & Chemicals Ltd., IL 4/2009  

90 024867 2009.01.16 19497 2010.01.19 33 EX HACIENDA LOS CAMICHI-
NES, S.A. DE C.V., MX 

4/2009  

91 024920 2009.01.28 19498 2010.01.16 12 KUMHO TIRE CO., INC., KR 4/2009  

92 025202 2009.03.30 19499 2010.01.19 01,05,31 BASF SE, DE 6/2009  

93 022956 2008.02.27 19500 2010.01.18 29,30,32 Soira Investments Limited, VG 11/2008 3/2010 

94 024114 2008.08.15 19501 2010.01.16 05,29,30,32 Soira Investments Limited, VG 1/2009 3/2010 

95 025602 2005.04.28 19504 2009.12.11 05 Abbott Respiratory LLC, US   

96 024785 2008.12.23 19505 2010.01.11 16,35 ARHIMEDIA S.R.L., societate 
comercială, MD 

5/2009  

97 024786 2008.12.23 19506 2010.01.11 16,35 ARHIMEDIA S.R.L., societate 
comercială, MD 

5/2009  

98 022995 2008.03.03 19507 2010.01.19 16,41 SERAD PLUS S.R.L., firma de 
producŃie şi comerŃ, MD 

11/2008 3/2010 

99 023322 2008.04.15 19508 2010.01.11 09,16,35,36,
37,38,42,44,

45 

Thomson Finance S.A., CH 11/2008 3/2010 

100 023611 2008.06.03 19509 2009.12.11 29 Debut-Sor S.R.L., MD 12/2008 3/2010 

101 023644 2008.06.10 19510 2010.01.19 29,30,31,32, 
33,39,43 

BUCURIA S.A., MD 12/2008 3/2010 

102 023745 2008.06.23 19511 2010.01.19 03,05 Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited, GB 

12/2008 3/2010 

103 023746 2008.06.23 19512 2010.01.19 03,05 Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited, GB 

12/2008 3/2010 

104 024784 2008.12.29 19513 2010.01.19 32 GUłU Serghei, MD 4/2009  
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105 024860 2009.01.21 19514 2010.01.19 05 EUROFARMACO S.A., între-
prindere cu capital străin, MD 

4/2009  

106 024861 2009.01.15 19515 2010.01.20 25,35,39 OLARU Alexandru, MD 4/2009  

107 025014 2009.02.18 19516 2010.01.20 01,05 BASF SE, DE 4/2009  

108 025061 2009.03.02 19517 2010.01.20 08 THE GILLETTE COMPANY, US 6/2009  

109 021308 2007.05.30 19519 2010.01.21 03,35 Bright Favour Trading Co., Ltd., 
CN 

 4/2008 

110 022894 2008.02.20 19520 2010.01.20 35 ROYAL MART S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 

11/2008  

111 023196 2008.03.26 19521 2010.01.21 03 UNILEVER N.V., NL 11/2008  

112 024083 2008.08.12 19522 2010.01.21 32,35 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 

1/2009  

113 024431 2008.10.15 19523 2010.01.21 05 Wyeth, a corporation of the State 
of Delaware, US 

1/2009  

114 024873 2009.01.19 19524 2010.01.21 30 DOBROV Fiodor, MD 4/2009  

115 025107 2009.03.25 19525 2010.01.20 35,39,43 ROYAL MART S.R.L., întreprin-
dere mixtă, MD 

5/2009  

116 024826 2008.12.29 19526 2010.01.21 43 GUłU Serghei, MD 4/2009  

117 024896 2009.01.23 19527 2010.01.21 05 JohnsonDiversey, Inc., US 5/2009  

118 024906 2009.01.27 19528 2010.01.22 35,37 TANASIEV Eugeniu, MD 4/2009  

119 022853 2008.02.19 19529 2010.01.22 30 PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., 
MD 

11/2008 3/2010 

120 022855 2008.02.19 19530 2010.01.22 30 PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., 
MD 

12/2008  

121 022856 2008.02.19 19531 2010.01.22 30 PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., 
MD 

12/2008  

122 024282 2008.10.01 19532 2010.01.22 30 PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., 
MD 

1/2009  

123 024677 2008.12.04 19533 2010.01.25 33 PIC Samuil, MD 3/2009  

124 025108 2009.03.19 19534 2010.01.22 03,35 BARRISOL S.R.L., MD 5/2009  

125 023847 2008.07.08 19535 2010.01.30 30,35,41 STRAUSS ROMANIA S.R.L., 
societate comercială, RO 

12/2008 3/2010 

126 024724 2008.12.12 19536 2010.01.25 09,12,16,18,
25,32,33,35 

EVSTRATIEV Serghei, MD 5/2009  

127 024816 2008.12.26 19537 2010.01.25 33 CRICOVA S.A., combinat de 
vinuri, MD 

4/2009  

128 024910 2009.01.28 19538 2010.01.25 16,35,41 PLAMADEALA Elena, MD 4/2009  

129 024983 2009.02.11 19539 2010.01.26 35,36 GULA Petru, MD 4/2009  

130 025051 2009.02.27 19540 2010.01.25 36 UNIVERSALBANK S.A., bancă 
comercială, MD 

5/2009  

131 025052 2009.02.27 19541 2010.01.25 36 UNIVERSALBANK S.A., bancă 
comercială, MD 

5/2009  

132 025260 2009.04.28 19542 2010.01.25 35,36 UNIVERSALBANK S.A., bancă 
comercială, MD 

6/2009  

133 022907 2008.03.06 19543 2010.01.20 05 R&P Bolgar Farm S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

11/2008  

134 024998 2009.02.13 19544 2010.01.26 05 RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED, IN 

4/2009  

135 025163 2009.03.23 19545 2010.01.26 33 CHATEAU VARTELY S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

5/2009  

136 022860 2008.02.26 19546 2010.01.27 07,12,35 POSTICA Vladimir, MD 11/2008  

137 024886 2009.01.21 19547 2010.01.27 41,43 TITOV Mihail, MD 4/2009  

138 022908 2008.02.21 19548 2010.01.27 16,25,35,41 CORŞICOVA Arina, MD 11/2008  

139 024988 2009.02.11 19549 2010.01.28 03 SLYADNEVA Natalia, MD 4/2009  

140 024460 2008.10.17 19550 2010.01.29 09,35,36,38, 
41,42,45 

OE INVESTMENTS LIMITED, CY 4/2009  
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141 024462 2008.10.20 19551 2010.01.29 42,45 Various, Inc., a California corpo-
ration, US 

5/2009  

142 024907 2009.01.27 19552 2010.01.29 16,42 VARO-INFORM S.R.L., MD 4/2009 3/2010 

143 024911 2009.01.28 19553 2010.01.29 35,38,41 BAGRIN Lucia, MD 4/2009  

144 024967 2009.02.09 19554 2010.01.29 30 Obşcestvo s ogranicennoi ot-
vetstvennostiu "Torgovîi Dom 
"SANTEK", RU 

5/2009  

145 024995 2009.02.12 19555 2010.01.29 37,39 NICULINA-PRIM S.R.L., MD 4/2009  

146 025101 2009.03.11 19556 2010.01.29 09,16,38,41 Twentieth Century Fox Film Cor-
poration, a corporation existing 
under the laws of the State of 
Delaware, US 

5/2009  

147 025109 2009.03.12 19557 2010.01.29 16,35,38,42 VARO-INFORM S.R.L., MD 5/2009  

148 025424 2009.06.30 19558 2010.01.29 32,33 Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Veda-Group", 
RU 

8/2009  

149 022773 2008.01.31 19559 2009.11.25 25 OLDCOM S.A., MD 10/2008  

150 023229 2008.04.03 19560 2010.01.29 01,06,07,08,
14,17,22,36,
39,40,41,42 

M.C.F.-ENGROS GRUP S.R.L., 
societate comercială, MD 

11/2008 3/2010 

151 025232 2009.04.02 19561 2010.02.01 05 Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited, GB 

6/2009  

152 020852 2007.03.06 19562 2010.01.29 33 Î.C.S. RENAISSANCE - PER-
FECT S.R.L., MD 

 5/2008 

153 021329 2007.06.06 19563 2010.01.29 33 Î.C.S. RENAISSANCE - PER-
FECT S.R.L., MD 

 10/2008 

154 021616 2007.07.25 19564 2010.02.03 33 VIAGUARA S.A., PL  10/2009 

155 022341 2007.11.27 19565 2010.02.03 36,37,38, 
40,43,45 

DAAC ECO PLANT S.R.L., MD  10/2009 

156 022032 2007.10.02 19566 2010.02.03 19 MARBET Spolka z o.o., PL  10/2009 

157 022410 2007.11.28 19567 2010.02.03 05,10,35 MIRONENCO Victoria, MD  10/2009 

158 024987 2009.02.11 19568 2010.01.29 05,35 Kozmo Kimya Sanayi ve Diş 
Ticaret Limited Şirketi, TR 

5/2009  

159 025007 2009.02.17 19569 2010.01.29 35,38,42 ZELENIN Vladimir, MD 6/2009  

160 025134 2009.04.01 19570 2010.01.29 09,16,35,40 FOTOMAX S.R.L., MD 6/2009  

161 025220 2009.04.02 19571 2010.01.29 35 VITAUTOSIL S.R.L., societate 
comercială, MD 

6/2009  

162 025263 2009.04.10 19572 2010.01.29 38 Lanitron S.R.L., MD 6/2009  

163 025273 2009.04.17 19573 2010.01.29 30,34,35,41 TUTUN-CTC S.A., MD 6/2009  

164 025275 2009.04.17 19574 2010.01.29 30,34,35,41 TUTUN-CTC S.A., MD 6/2009  

165 025276 2009.04.17 19575 2010.01.29 35,42,43,44 Medazur Med Spa S.R.L., MD 6/2009  

166 024108 2008.08.20 19576 2010.02.03 33 UNITED WINE COMPANY 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

1/2009  

167 024109 2008.08.20 19577 2010.02.03 33 UNITED WINE COMPANY 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

1/2009  

168 024788 2008.12.23 19578 2010.02.03 32,33,35,43 Vidkrîte acŃionerne tovarîstvo 
"Pîvo-bezalkogolinîi kombinat 
"Slavutîci", UA 

5/2009  

169 024937 2009.02.03 19579 2010.01.28 30,35,43 CELIUS-DE S.R.L., MD 4/2009  

170 024993 2009.02.19 19580 2010.02.01 16,35,40 MOLDRECLAMA S.A., MD 4/2009  

171 021656 2007.08.17 19581 2010.02.03 29,35 ROGOB S.R.L., firmă de produc-
Ńie şi comerŃ, MD 

 8/2008 

172 023845 2008.07.04 19582 2010.02.01 09,16,35,36,
37,38,42,44,

45 

Thomson Finance S.A., CH 12/2008 3/2010 

173 024075 2008.08.11 19583 2010.02.01 06,16,19,24,
36,37,39,41,

43 

ORIZONT S.A.R.C., MD 1/2009 3/2010 
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174 025022 2009.02.23 19584 2010.01.21 29,30,31 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
MD 

4/2009  

175 025184 2009.03.27 19585 2010.02.04 31 Dole Food Company, Inc., US 5/2009  

176 025189 2009.03.27 19586 2010.02.04 31 Dole Food Company, Inc., US 5/2009  

177 024762 2008.12.24 19587 2010.01.26 35,44 EUROLAB S.R.L., MD 3/2009  

178 025183 2009.03.27 19588 2010.02.04 30 Dole Food Company, Inc., US 5/2009  

179 021819 2007.08.28 19589 2010.02.11 03,05 Newman nutrients AG, CH  9/2009 

180 022824 2008.02.28 19590 2010.02.05 05,29,30,32,
35 

Orhei-Vit S.A., MD 11/2008  

181 022922 2008.02.22 19591 2010.02.08 02,17,35 COJOCARI Andrei, MD 11/2008  

182 022914 2008.03.04 19592 2010.02.08 29,31,32 RG-AGRO PLUS S.R.L., so-
cietate comercială, MD 

11/2008 3/2010 

183 022921 2008.03.04 19593 2010.02.08 29,31,32 RG-AGRO PLUS S.R.L., so-
cietate comercială, MD 

11/2008 3/2010 

184 023565 2008.06.12 19594 2010.02.08 09 AITIM CONSULTING S.R.L., 
societate comercială, MD 

12/2008 3/2010 

185 023987 2008.08.08 19595 2010.02.08 35 NS-Art S.R.L., MD 1/2009 3/2010 

186 024344 2007.05.31 19596 2010.02.04 32,37,45 TIRAMISA S.R.L., MD 5/2009  

187 025122 2009.03.16 19597 2010.02.05 36,43 VASILACHI Ion, MD 6/2009  

188 025254 2009.04.14 19598 2010.02.04 32 OMPRICO-INVEST S.R.L., MD 6/2009  

189 023166 2008.03.20 19599 2010.02.09 16 UNTILOV Andrei, MD 11/2008  

190 024876 2009.01.20 19601 2010.02.09 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
S.A., CH 

6/2009  

191 024877 2009.01.20 19602 2010.02.09 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
S.A., CH 

5/2009  

192 024893 2009.01.23 19617 2010.02.15 29,35 URSU Vasile, MD 4/2009  
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Lista m ărcilor reînnoite  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul Ńării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au  fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186)  Data 
expirării 
reînnoirii 

(511) Clase (730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442)             
Nr. 

BOPI 

(450)          
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 R 7091 2019.03.11 30 Strauss Coffee B.V., NL 
Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, 
Olanda 

10/1999 3/2000 

2 R 7143 2019.11.05 35,39,41,42 DACIA S.R.L., hotel, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 135,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

11/1999 4/2000 

3 R 7456 2019.10.04 05 LEO PHARMA A/S, DK 
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, 
Danemarka 

2/2000 8/2000 

4 R 7510 2019.11.24 05,29,42 Petrosoiuz TM, Obşcestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu, RU 
Ul. Arsenalinaia, d.1, corp. 2, 195009, Sankt-
Petersburg, FederaŃia Rusă 

3/2000 9/2000 

5 R 7569 2020.01.04 05 Dow AgroSciences LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 
46268, Statele Unite ale Americii 

5/2000 11/2000 

6 R 7586 2019.12.15 09,10,14,16,
35,36,37,41,

42 

Agilent Technologies, Inc., US 
395 Page Mill Road, Palo Alto,  California 
94306, Statele Unite ale Americii 

5/2000 11/2000 

7 R 7601 2019.12.06 33 Diageo North America, Inc., corporaŃie  
din Statul Connecticut, US 
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, 
Statele Unite ale Americii 

6/2000 12/2000 

8 R 7602 2019.12.06 33 Diageo North America, Inc., corporaŃie  
din Statul Connecticut, US 
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, 
Statele Unite ale Americii 

6/2000 12/2000 

9 R 7603 2019.12.06 33 Diageo North America, Inc., corporaŃie  
din Statul Connecticut, US 
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, 
Statele Unite ale Americii 

6/2000 12/2000 

10 R 7626 2019.06.09 32,33 BLIUC Victoria, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 2, bloc 1,  
MD-6800, Ialoveni, Republica Moldova 

3/2000 12/2000 

11 R 7636 2020.01.27 23 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
155 St. Vinsent Street, Glasgow, Regatul Unit 

6/2000 12/2000 

12 R 7659 2020.03.03 05 Wyeth, corporaŃie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 

7/2000 12/2000 

13 R 7707 2020.02.07 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  
(also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), JP 
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 
Japonia 

7/2000 1/2001 

14 R 7716 2020.02.08 34 GALLAHER LIMITED, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

7/2000 1/2001 

15 R 7740 2019.10.07 33 BABII Sergiu, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 30, ap. 9, MD-3100, 
BălŃi, Republica Moldova 

4/2000 1/2001 
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16 R 7751 2019.11.24 05,29,42 Petrosoiuz TM, Obşcestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu, RU 
Ul. Arsenalinaia, d.1, corp. 2, 195009,  
Sankt-Petersburg, FederaŃia Rusă 

9/2000 2/2001 

17 R 7763 2020.02.11 16,35,38 ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere  
mixtă, MD  
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

7/2000 3/2001 

18 R 7795 2020.03.28 30 Compania Akbar Brothers Limited, LK 
P.O. Box 1726, No. 334, T.B. Jayah Mawatha, 
Colombo 10, Sri Lanka 

10/2000 3/2001 

19 R 7907 2019.08.19 21 TURNVESPLAS S.R.L, firmă de producŃie 
şi comerŃ, MD  
Str. Muncii nr. 63, MD-6702, Basarabeasca, 
Republica Moldova 

12/1999 5/2001 

20 R 8062 2020.06.15 33 KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis, fabri-
că de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

2/2001 7/2001 

21 R 8102 2020.05.19 33 KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis, fabri-
că de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

2/2001 7/2001 

22 R 8103 2020.05.19 33 KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis, fabri-
că de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

2/2001 7/2001 

23 R 8104 2020.05.19 33  KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis,  
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol,  
Republica Moldova 

2/2001 7/2001 

24 R 8105 2020.05.19 33 KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis, fabri-
că de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

2/2001 7/2001 

25 R 8106 2020.05.19 33  KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis,  
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol,  
Republica Moldova 

2/2001 7/2001 

26 R 8107 2020.05.19 33 KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis, fabri-
că de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

2/2001 7/2001 

27 R 8132 2020.05.19 33 KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis, fabri-
că de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

3/2001 8/2001 

28 R 8331 2020.02.09 16,35,38 ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere  
mixtă, MD  
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

8/2000 12/2001 

29 R 8390 2020.06.15 01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,10,11,12,
13,14,15,16,
17,18,19,20,
21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,30,31,32,
34,35,36,37,
38,39,40,41,

42 

KVINT, societate pe acŃiuni de tip închis, fabri-
că de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

2/2001 12/2001 

30 R 8438 2019.12.15 09,16,35,36,
37,41,42 

Agilent Technologies, Inc., US 
395 Page Mill Road, Palo Alto, California 
94306, Statele Unite ale Americii 

9/2001 2/2002 



MD - BOPI 3/2010                                                       TRADEMARKS 
 

 122

 

1 2 3 4 5 6 7 

31 R 8541 2020.02.02 02,09,35,37 KYOCERA CORPORATION, JP 
6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 
612-8501, Japonia 

11/2001 4/2002 

32 R 8726 2019.12.30 01,02,03,04,
06,07,09,10,
11,12,14,16,
17,19,28,35,
36,37,38,39,

40,41,42 

GENERAL ELECTRIC COMPANY, US 
1, River Road, SCHENECTADY, N.Y.,  
Statele Unite ale Americii 

9/2000 7/2002 

33 R 9639 2020.05.19 09 Delphi Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, US 
5725 Delphi Drive, Troy, Michigan 48098-
2815, Statele Unite ale Americii 

11/2002 8/2003 
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VI 
Design industrial / Industrial design  

rotecŃia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecŃia  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 conŃină 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 naŃională se publică în prezenta SecŃiune.  

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 InternaŃionale (“Bulletin 
des dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”). Buletinul include atât datele 
bibliografice în limbile franceză şi engleză, 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 internaŃională şi a claselor CIDMI, precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaŃională. 

Ponderea semantică a părŃii verbale ce se conŃine 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”). The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French and English 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 3/2010  DESIGN 

 124 

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

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

 

(11) Numărul certificatului 

 Certificate number 

(15)  Data înregistrării  

 Date of registration 

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

 Expected expiration date of the registration validity 

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of deposit  

(22)  Data de depozit 

 Filing date of deposit 

(23)  Data priorităŃii de expunere 

 Date of exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform ConvenŃiei 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)  łara 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 internaŃională 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 

 

 



DESIGN  MD - BOPI 3/2010  
 

 125 

(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanŃilor), codul Ńării 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 Ńării 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 Ńării 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 internaŃional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement 

  

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

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17 

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

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor 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 internaŃională (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 decăzuŃi 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 graŃie)  

 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 on registration of the  industrial 
designs  

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziŃii sau observaŃii motivate 
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puŃin una din condiŃiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecŃia 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 that requests 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. 05-06  

(21) f 2010 0002 

(22) 2010.01.11 
(28) 1 

(71) SANO-BRUNOS ENTERPRISES LTD, IL 
Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Ornament pentru şerve Ńel din hârtie  

 

(55) 
 

 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 06-01, 03  

(21) f 2010 0010 
(22) 2010.01.29 
(28) 3 

(71)(72) ALEXANDRUC Serghei, MD 

Str. Trandafirilor nr. 37, bloc 1, ap. 21,  
            MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Seturi de mobil ă pentru buc ătărie  

 
(55) 

1.1 
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(21)   f 2010 0010 
 

 

 

 
1.2  1.3 

 
 

1.4  2.1 

 
 

 
2.2  2.3 
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(21)   f 2010 0010 
 

 

 

 
2.4  3.1 

 

 

 

 
3.2  3.3 

 

 
3.4 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2009 0083 

(22) 2009.12.29 
(28) 3 

(71) SĂLCUłA S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 

MD-4323, SălcuŃa, Căuşeni, 
           Republica Moldova 
(74) COTRUłA  Leonid 
(54) Butelii  

 
(55) 
 

 

 

  

 
1.1  1.2  2.1  2.2 

 

 

 
3.1  3.2 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2010 0003 

(22) 2010.01.12 
(28) 4 
 

(71) BODRUG Gheorghe, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59, 

           MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
(72) BODRUG Gheorghe, MD    
           FLOREA Anatol, MD    
(54) Butelii  

 
(55) 
 

 

 

  

 
1.1  1.2  1.3  1.4 

 

 

 

 

 

 

1.5  2.1  2.2  2.3 
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(21)   f 2010 0003 
 

 

2.4  2.5 

 
 

 

  

3.1  3.2  3.3  3.4 

 

 

  

 
3.5  4.1  4.2 
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(21)   f 2010 0003 
 

 

 
4.3  4.4 

 

4.5 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2009 0075 

(22) 2009.12.09 
(28) 2 

(71)(72) DRAGNEV Valeriu, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4, MD-2001, 

Chişinău, Republica Moldova 
(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Etichete  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părŃii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
1.1 
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(21)   f 2009 0075 
 

 
1.2 
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(21)   f 2009 0075 
 

 
2.1 
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(21)   f 2009 0075 
 

 
2.2 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2010 0001 

(22) 2010.01.11 
(28) 1 

(71) SĂLCUłA S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD    

MD-4323, SălcuŃa, Căuşeni, 
           Republica Moldova 
(74) COTRUłA  Leonid 
(54) Etichet ă 

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părŃii verbale nu se protejeaz ă. 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08; 20-03  

(21) f 2010 0005 

(22) 2010.01.12 
(28) 2 
(57) Culori revendicate: modelul 1- alb, albastru-

deschis, albastru-închis, roşu, verde, negru, 
gri, maro, bej, oranj; modelul 2 - alb, 

albastru-deschis, albastru-închis, roşu, verde, 
negru, gri, maro, galben, bej. 

(71) ARTASBOCEM S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Ismail nr. 112, bloc 1, of. 205, MD-2023, 

Chişinău, Republica Moldova 
(74) CIUBUC Iulia 
(54) Panouri de publicitate  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părŃii verbale nu se protejeaz ă. 
 

1 

 

2 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2010 0006 

(22) 2010.01.14 
(28) 1 

(71) AGROVIN BULBOACA S.A., MD 
Str. Dacia, MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi, 

Republica Moldova 
(74) COTRUłA  Leonid 
(54) Etichet ă 

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părŃii verbale nu se protejeaz ă. 
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(51) LOC (9) Cl. 25-03  

(21) f 2009 0081 

(22) 2009.12.29 
(28) 2 

(71) ARTMET S.A., MD 
Str. Feredeului nr. 12, MD-2005, Chişinău, 

Republica Moldova 
(54) StaŃii de a şteptare a pasagerilor  

 

(55) 
 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 
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(21) f 2009 0081 
 

 
1.4 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 
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(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2009 0076 

(22) 2009.12.18 
(31) 001564238-0001; 001564238-0002 
(32) 2009.06.29; 2009.06.29 

(33) EM 
(28) 2 
(57) Culori revendicate: modelul 1- roşu, alb, 

galben, negru; modelul 2 - roşu, alb,  galben, 
cafeniu, negru. 

(71) MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-

3883, Statele Unite ale Americii 
(72) PENDRY Simon, BG    
           HEASMAN Steph, BG    

(74) SOCOLOVA Ecaterina 
(54) Simboluri grafice  

 

(55) 
 

 

1  2 
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(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2010 0007 

(22) 2010.01.20 
(31) 001171128-0001; 001171128-0002 
(32) 2009.10.06; 2009.10.06 

(33) EM 
(28) 1 

(71) MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-

3883, Statele Unite ale Americii 
(72) GIGGINS Giles, GB    
           ROBINSON Peter, GB    

(74) SOCOLOVA Ecaterina 
(54) Simbol grafic  

 

(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părŃii verbale nu se protejeaz ă. 
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FF4L Lista desenelor ş i 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 Ńării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certi-
ficatului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data de 
depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de de-

sene şi mo-
dele indus- 

triale (nr. de-
senului şi 
modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1201 2010.02.09 2014.05.04 f 2009 0025 2009.05.04 09-02 2 OJSC "OIL COMPANY 
"ROSNEFT", RU 
26/1 Sofiyskaya emb., 
115035 Moscow, 
FederaŃia Rusă 

7/2009 

2 1202 2010.02.18 2014.05.04 f 2009 0024 2009.05.04 09-07 1 OJSC "OIL COMPANY 
"ROSNEFT", RU 
26/1 Sofiyskaya emb., 
115035 Moscow, 
FederaŃia Rusă 

7/2009 

3 1203 2010.02.19 2014.05.28 f 2009 0035 2009.05.28 11-03 3 UNIVERSITATEA 
LIBERĂ INTERNAłIO-
NALĂ DIN MOLDOVA 
(ULIM), MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 52, 
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

7/2009 

4 1204 2010.02.04 2014.05.05 f 2009 0028 2009.05.05 11-05 1 ALMAIAN S.R.L., 
SOCIETATE CU 
RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ, MD 
Str. Uzinelor nr. 7,  
of. 10, MD-2036, 
Chişinău,  
Republica Moldova 

7/2009 

5 1205 2010.02.17 2014.04.16 f 2009 0021 2009.04.16 19-08 3 ZINCENKO Alexandr, MD 
Str. DimineŃii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2009 

6 1206 2010.02.17 2014.05.04 f 2009 0027 2009.05.04 19-08 1 AGROVIN BULBOACA 
S.A., MD 
Str. Dacia, MD-6512, 
Bulboaca, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

7/2009 

7 1207 2010.02.17 2014.05.14 f 2009 0033 2009.05.14 19-08 7 VLADOVLAD S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 4,  
ap. 55, MD-2051, 
Chişinău,  
Republica Moldova 

7/2009 

8 1208 2010.02.18 2014.04.23 f 2009 0023 2009.04.23 23-01 1 OBSHTSHESTVO S 
OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 
"FIRMA "RATNA", RU 
B. Semenovskaya  
Str. 42/2-2, bldg. 2, 
105094 Moscow, 
FederaŃia Rusă 

7/2009 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în februarie 2010 

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 Ńării 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 1180 09-07 f 2008 0100 2008.12.23 1 VIDKRÎTE ACłIONERNE 

TOVARÎSTVO "PÎVO-
BEZALKOGOLINÎI 
KOMBINAT "SLAVUTÎCI", UA 

11/2009 

2 1181 10-01; 
19-03 

f 2008 0092 2008.12.09 4 J.N.N. - GRUP, SOCIETATE 
CU RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ, MD 

11/2009 

3 1184 09-01 f 2008 0043 2008.05.27 2 SÎRBU Anatolie, MD 12/2009 
4 1185 19-08 f 2008 0028 2008.03.27 3 Î.M. EFES VITANTA 

MOLDOVA BREWERY S.A., 
MD 

12/2009 

5 1186 25-01 f 2008 0065 2008.07.30 17 GONłA Gheorghe, MD 12/2009 

 

ND4L Lista desenelor ş i 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 Ńării  
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 

1 265 2015.01.28 f 2000 0002 2000.01.28 09-01 3 IMPERIAL VIN  S.A., 
MD 
MD-7330, Pleşeni, 
Cantemir, Republica 
Moldova 

1/2001 
9/2001 

2 766 2014.12.30 f 2005 0002 2004.12.30 02-04 5 MALCOCI Marina, MD 
Bd. Dacia nr. 49, bloc 2, 
ap. 27, MD-2060, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

8/2005 
4/2006 

3 771 2015.01.28 f 2005 0015 2005.01.28 09-01 1 TECCA S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Lenin nr. 2,  
MD-3819, Congaz, UTA 
Găgăuzia, Republica 
Moldova 

8/2005 
4/2006 

4 772 2015.01.28 f 2005 0016 2005.01.28 09-01 1 TECCA S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Lenin nr. 2,  
MD-3819, Congaz, UTA 
Găgăuzia, Republica 
Moldova 

8/2005 
4/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 787 2015.02.07 f 2005 0017 2005.02.07 09-01 1 SAVERGLASS, FR 
3 rue de la Gare, 60960 
FEUQUIERES, FranŃa 

9/2005 
5/2006 

6 798 2015.01.18 f 2005 0011 2005.01.18 19-08 4 ROMĂNEŞTI S.A., MD    
MD-3728, Romaneşti, 
Străşeni, Republica 
Moldova 

9/2005 
5/2006 

7 826 2015.01.03 f 2005 0004 2005.01.03 09-03 6 COMPANY "ORIMI 
TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya,  
RU-195220, Saint-
Petersburg, FederaŃia 
Rusă 

11/2005 
7/2006 

8 850 2014.12.22 f 2005 0001 2004.12.22 09-01 1 ЗОЛОТОЙ АИСТ 
S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE  
CU CAPITAL STRĂIN, 
FABRICĂ DE VINURI  
ŞI CONIACURI, MD 
Str. Iurie Gagarin nr. 34, 
MD-7422, TvardiŃa, 
Taraclia, Republica 
Moldova 

2/2006 
10/2006 

9 851 2015.01.18 f 2005 0007 2005.01.18 09-01 1 ЗОЛОТОЙ АИСТ  
S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE  
CU CAPITAL STRĂIN, 
FABRICĂ DE VINURI  
ŞI CONIACURI , MD 
Str. Iurie Gagarin nr. 34, 
MD-7422, TvardiŃa, 
Taraclia, Republica 
Moldova 

2/2006 
10/2006 
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FG4L Lista desenelor ş i modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare interna Ńională  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaŃionale, 
data înregistrării internaŃionale, data priorităŃii, titularul, codul Ńării conform normei ST.3 OMPI,  

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

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

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

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

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/071799 2009.04.16 ANTURAJ-NOU 
S.R.L., MD 

Garderobă; măsuŃă de 
toaletă; noptieră; paturi /  
Wardrobe; dressing 
table; bedside table; 
beds / Garde-robe; 
coiffeuse; table de 
chevet; lits 

06-02, 
03, 04, 

05 

5 2014.04.16 9/2009 

2 DM/071833 2009.04.16 
 

2008.10.21, 
4009238, GB 

JT 
INTERNATIONAL 
S.A., CH 

Ambalaj pentru Ńigări 
sau trabuc / Cigarette or 
cigar pack / Paquet 
pour cigarettes ou 
cigares 

09-03 1 2014.04.16 9/2009 

3 DM/071920 2009.04.20 UNGA B.V., NL Jucării / Toys / Jouets 21-01 16 2014.04.20 9/2009 

4 DM/072237 2009.07.30 
 

2009.02.17, 
1089379-
0001, EM;  

2009.02.17, 
1089379-
0002, EM 

SARATOGA 
S.P.A., IT 

Vagonete laterale; părŃi 
de vagonete laterale / 
Side trolleys; part of 
side trolleys / Chariot 
d'appoint; partie de 
chariot d'appoint 

12-02 2 2014.07.30 9/2009 

5 DM/072238 2009.03.04 CONSTANTINES-
CU GABRIEL 
FOTTI, RO 

Carcasă pentru 
computer / Computer 
casing / Boîtier pour 
ordinateur 

14-02 1 2014.03.04 9/2009 

6 DM/072246 2009.08.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Colier, brăŃară, colier, 
inel, brăŃară, cercei / 
Necklace, bracelet, 
necklace, ring, bracelet, 
earrings / Collier, 
bracelet, collier, bague, 
bracelet, boucles 
d'oreilles 

11-01 7 2014.08.28 9/2009 

7 DM/072247 2009.08.28 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
LTD.), CH 

Butoane pentru 
manşete / Cuff links / 
Boutons de manchettes 

02-07 2 2014.08.28 9/2009 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 DM/072271 2009.08.28 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
LTD.), CH 

BrăŃări, coliere, inele, 
cercei / Bracelets, 
necklaces, rings, 
earrings / Bracelets, 
colliers, bagues, 
boucles d'oreilles 

11-01 22 2014.08.28 9/2009 

9 DM/072288 2009.09.01 COMPAGNIE 
DES MONTRES 
LONGINES, 
FRANCILLON 
S.A. (LONGINES 
WATCH CO., 
FRANCILLON 
LTD.), CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîte de 
montre 

10-07 1 2014.09.01 9/2009 

10 DM/072293 2009.08.04 BRAUN GMBH, 
DE 

Mixer de mână / Hand 
blender / Mélangeur à 
main 

31-00 1 2014.08.04 9/2009 

11 DM/072298 2009.09.02 
 

2009.03.25, 
135879, CH 

BERTOLUCCI 
SA, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2014.09.02 9/2009 

12 DM/072315 2009.09.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 4 2014.09.16 9/2009 

13 DM/072316 2009.09.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 5 2014.09.16 9/2009 

14 DM/072317 2009.09.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 7 2014.09.16 9/2009 

15 DM/072318 2009.09.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 9 2014.09.16 9/2009 

16 DM/072326 2009.09.01 BLANCPAIN SA, 
CH 

Greutate oscilantă; 
ceas de mână / 
Oscillating weight; 
wristwatch / Masse 
oscillante; montre-
bracelet 

10-02, 07 2 2014.09.01 9/2009 

17 DM/072328 2009.09.01 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
LTD.), CH 

Bijuterii, în special inele;  
brăŃară, cercei; brăŃări;  
cercei; inel; brăŃară / 
Jewelry, particularly 
rings; bracelet; earrings; 
bracelets; earrings; ring;  
bracelet / Bijoux, 
notamment bagues; 
bracelet; boucles 
d'oreilles; bracelets; 
boucles d'oreilles; 
bague; bracelet 

11-01 10 2014.09.01 9/2009 

18 DM/072333 2009.09.23 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2014.09.23 9/2009 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 DM/072334 2009.09.23 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2014.09.23 9/2009 

20 DM/072335 2009.09.23 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2014.09.23 9/2009 

21 DM/072345 2009.09.23 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2014.09.23 9/2009 

22 DM/072346 2009.09.23 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2014.09.23 9/2009 
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FG4L Lista desenelor ş i modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

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

internaŃionale, data priorităŃii, titularul, codul Ńării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului  
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului 

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

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea 
desenului şi 

modelului industrial 

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

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

02-07 DM/072247 2009.08.28 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA)  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Butoane pentru 
manşete / Cuff links / 
Boutons de 
manchettes 

2 2014.08.28 9/2009 

06-02, 
03, 04, 
05 

DM/071799 2009.04.16 ANTURAJ-NOU S.R.L., 
MD 

Garderobă; măsuŃă 
de toaletă; noptieră; 
paturi / Wardrobe;  
dressing table;  
bedside table; beds /  
Garde-robe; 
coiffeuse; table de 
chevet; lits 

5 2014.04.16 9/2009 

09-03 DM/071833 2009.04.16 
 

2008.10.21, 
4009238, GB 

JT INTERNATIONAL 
S.A., CH 

Ambalaj pentru Ńigări 
sau trabuc / 
Cigarette or cigar 
pack / Paquet pour 
cigarettes ou cigares 

1 2014.04.16 9/2009 

10-02 DM/072298 2009.09.02 
 

2009.03.25, 
135879, CH 

BERTOLUCCI SA, CH Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2014.09.02 9/2009 

10-02 DM/072315 2009.09.16 SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

4 2014.09.16 9/2009 

10-02 DM/072316 2009.09.16 SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

5 2014.09.16 9/2009 

10-02 DM/072317 2009.09.16 SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

7 2014.09.16 9/2009 

10-02 DM/072318 2009.09.16 SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

9 2014.09.16 9/2009 

10-02 DM/072333 2009.09.23 SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2014.09.23 9/2009 

10-02 DM/072334 2009.09.23 SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2014.09.23 9/2009 

10-02 DM/072335 2009.09.23 SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2014.09.23 9/2009 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10-02 DM/072345 2009.09.23 SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2014.09.23 9/2009 

10-02 DM/072346 2009.09.23 SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2014.09.23 9/2009 

10-02, 
07 

DM/072326 2009.09.01 BLANCPAIN SA, CH Greutate oscilantă; 
ceas de mână / 
Oscillating weight; 
wristwatch / Masse 
oscillante; montre-
bracelet 

2 2014.09.01 9/2009 

10-07 DM/072288 2009.09.01 COMPAGNIE DES 
MONTRES LONGINES, 
FRANCILLON S.A. 
(LONGINES WATCH 
CO., FRANCILLON 
LTD.), CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîte 
de montre 

1 2014.09.01 9/2009 

11-01 DM/072246 2009.08.28 SWATCH AG  
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD),  
CH 

Colier, brăŃară, colier, 
inel, brăŃară, cercei / 
Necklace; bracelet, 
necklace, ring, 
bracelet, earrings / 
Collier, bracelet, 
collier, bague, 
bracelet, boucles 
d'oreilles 

7 2014.08.28 9/2009 

11-01 DM/072271 2009.08.28 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA)  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

BrăŃări, coliere, inele, 
cercei / Bracelets, 
necklaces, rings, 
earrings / Bracelets, 
colliers, bagues, 
boucles d'oreilles 

22 2014.08.28 9/2009 

11-01 DM/072328 2009.09.01 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA)  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Bijuterii, în special 
inele; brăŃară, cercei; 
brăŃări; cercei; inel; 
brăŃară / Jewelry, 
particularly rings; 
bracelet; earrings; 
bracelets; earrings; 
ring; bracelet / Bijoux, 
notamment bagues; 
bracelet; boucles 
d'oreilles; bracelets; 
boucles d'oreilles; 
bague; bracelet 

10 2014.09.01 9/2009 

12-02 DM/072237 2009.07.30 
 

2009.02.17, 
1089379-
0001, EM;  

2009.02.17, 
1089379-
0002, EM 

SARATOGA S.P.A., IT Vagonete laterale; 
părŃi de vagonete 
laterale / Side trolleys; 
part of side trolleys / 
Chariot d'appoint; 
partie de chariot 
d'appoint 

2 2014.07.30 9/2009 

14-02 DM/072238 2009.03.04 CONSTANTINESCU 
GABRIEL FOTTI, RO 

Carcasă pentru 
computer / 
Computer casing / 
Boîtier pour 
ordinateur 

1 2014.03.04 9/2009 

21-01 DM/071920 2009.04.20 UNGA B.V., NL Jucării / Toys / 
Jouets 

16 2014.04.20 9/2009 

31-00 DM/072293 2009.08.04 BRAUN GMBH, DE Mixer de mână / 
Hand blender / 
Mélangeur à main 

1 2014.08.04 9/2009 
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ND4L Lista desenelor ş i modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare interna Ńională  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaŃionale, titularul, 
codul Ńării 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 internaŃională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
InternaŃionale (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/030718 MELLERIO INTERNATIONAL, 
SOCIÉTÉ ANONYME, FR 

1 2014.09.19(3R) 12/1997 9/2009 

2 DM/049071 GILSON SAS (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

1 2014.08.09(2R) 2/2000 9/2009 

3 DM/049620 VAN DEN HEUVEL, ADRIANUS, 
HENRICUS MARINUS, JOHANNES, 
MARIA, NL 

1 2014.09.10(2R) 4/2000 9/2009 

4 DM/049815 ITT FLYGT PUMPEN GMBH, DE 2 2014.10.25(2R) 4/2000 9/2009 

5 DM/049924 GROUPE LCX, FR 1 2014.11.19(2R) 4/2000 9/2009 

6 DM/050362 UNDERBERG KG, DE 1 2014.12.06(2R) 7/2000 9/2009 

7 DM/050379 CHRISTIAN LACROIX SOCIÉTÉ EN 
NOM COLLECTIF, FR 

1 2014.09.07(2R) 7/2000 9/2009 

8 DM/053607 GENERALE BISCUIT, FR 4 2014.12.03(2R) 5/2001 9/2009 

9 DM/066002 BRAUN GMBH, DE 3 2014.10.26(1R) 8/2005 9/2009 

10 DM/066081 DAIMLER AG, DE 4 2014.11.24(1R) 10/2005 9/2009 

11 DM/066131 SARA LEE HOUSEHOLD AND 
BODY CARE NEDERLAND B.V., NL 

1 2014.12.10(1R) 10/2005 9/2009 

12 DM/066153 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2014.11.12(1R) 5/2005 9/2009 

13 DM/066154 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2014.11.12(1R) 5/2005 9/2009 

14 DM/066155 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

4 2014.11.12(1R) 5/2005 9/2009 

15 DM/066156 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2014.11.15(1R) 5/2005 9/2009 

16 DM/066174 MIDO AG (MIDO SA) (MIDO LTD), 
CH 

1 2014.12.01(1R) 5/2005 9/2009 

17 DM/066175 TISSOT S.A., CH 2 2014.11.24(1R) 5/2005 9/2009 

18 DM/066184 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

4 2014.11.12(1R) 5/2005 9/2009 

19 DM/066289 ETA SA MANUFACTURE 
HORLOGERE SUISSE, CH 

12 2015.01.04(1R) 6/2005 9/2009 

20 DM/066433 TOTAL SA, FR 1 2014.12.22(1R) 10/2005 9/2009 
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VII 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protec Ńie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications or titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta SecŃiune sunt publicate modificările intervenite în situaŃia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecŃie: modificări ale denumirilor solicitanŃilor / titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecŃie anulate, revalidate; decăderi 

din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenŃă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the Section there are published amendments produced in the legal state of the applications and 

titles of protection: amendments of the applicants / rightowners names, addresses thereof; data 

relating to the withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, revalidated titles 

of protection; forfeiture of rights; data relating to the assignment, license, gage and franchise contracts; 

the errata. 

Î 

I 
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Lista modific ărilor  

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecŃie, numărul BOPI, datele iniŃiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. depozit Nr. 
titlului 

de  
protecŃie 

Nr.  
BOPI 

Date iniŃiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cereri  

de brevet 
pentru soi  
de plantă 

v 2003 0058 
v 2003 0062 
v 2003 0063 
v 2004 0002 
v 2004 0002 
v 2004 0003 
v 2005 0008 
v 2007 0001 
v 2007 0012 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

11/2003 
11/2003 
11/2003 
5/2004 
5/2004 
5/2004 
6/2005 
4/2007 
3/2008 

(72) ÎNTREPRINDEREA  
DE STAT, INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECłIA", MD 

(72) INSTITUłIA PUBLICĂ 
"INSTITUTUL ŞTIINłIFICO-
PRACTIC  
DE FITOTEHNIE", MD 
 

2 Brevete 
pentru soiuri  
de plante 

v 2004 0006 
v 2004 0007 
v 2004 0008 

 

32 
31 
30 

6/2004 
6/2004 
6/2004 

 

(73) INSTITUTUL NAłIONAL 
AL VIEI ŞI VINULUI, MD 

(73) INSTITUTUL 
ŞTIINłIFICO-PRACTIC 
DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

3 Brevete 
pentru soiuri  
de plante 

v 2003 0010 
v 2003 0010 
v 2003 0072 
v 2003 0073 
v 2003 0075 
v 2003 0078 
v 2003 0079 
v 2003 0080 
v 2003 0081 
v 2003 0082 
v 2004 0004 
v 2004 0005 
v 2004 0004 

35 
43 
51 
52 
50 
59 
60 
61 
54 
55 
39 
38 
36 

8/2003 
8/2003 
3/2004 
3/2004 
3/2004 
3/2004 
3/2004 
3/2004 
4/2004 
4/2004 
9/2004 
9/2004 
8/2003 

(73) INSTITUTUL DE 
GENETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD 

(73) INSTITUTUL  
DE GENETICĂ  
ŞI FIZIOLOGIE  
A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINłE A MOLDOVEI, MD 

4 Brevete 
pentru soiuri  
de plante 

v 2002 0014 
v 2003 0005 
v 2003 0006 
v 2003 0007 
v 2003 0046 
v 2003 0048 
v 2005 0006 

44 
56 
45 
46 
37 
57 
58 

10/2002 
6/2003 
6/2003 
6/2003 
10/2003 
10/2003 
6/2005 

(73) ÎNTREPRINDEREA  
DE STAT, INSTITUTUL  
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECłIA", MD 

(73) INSTITUłIA PUBLICĂ 
"INSTITUTUL ŞTIINłIFICO-
PRACTIC  
DE FITOTEHNIE", MD 
 

5 Brevete 
pentru soiuri  
de plante 

   v 2007 0007 
v 2007 0008 
v 2007 0009 

 

47 
48 
49 

8/2007 
8/2007 
8/2007 

 
 

(73) INSTITUTUL NAłIONAL 
PENTRU VITICULTURĂ  
ŞI VINIFICAłIE, MD 

(73) INSTITUTUL 
ŞTIINłIFICO-PRACTIC  
DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

6 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

022967 - 11/2008 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
 

7 Cereri de 
înregistrare  
a mărcilor 

023287 
 
 

 
 

023288 

- 
 
 
 

 
- 

11/2008 
7/2008 
9/2008 

10/2009 
 

11/2008 
7/2009    
9/2009 
10/2009 

(730)  
Kraft Foods France SAS, FR 

(730)  
Kraft Foods France 
Intellectual Property SAS, 
FR 

8 Mărci 002988 
 
 
 

R 2511 
 
 
 

12/1995 
5/2005 
1/2010 

 

(730)  
Lindbergh-Allee 1, 8152 
Oplicon, ElveŃia 
 

(730)  
Lindbergh - Allee 1, 8152 
Glattpark, ElveŃia 
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002990 
 
 
 

002991 
 
 
 

012551 
 
 
 

013422 
 
 
 

013540 
 
 
 

013539 
 
 
 

013583 

R 3002 
 
 
 

R 3003 
 
 
 

10595 
 
 
 

11139 
 
 
 

11146 
 
 
 

11165 
 
 
 

11281 

2/1996 
5/2005 
1/2010 

 
2/1996 
5/2005 
1/2010 

 
11/2003 
6/2004 
1/2010 

 
4/2004 

10/2004 
1/2010 

 
  4/2004 
10/2004 
 1/2010 

 
4/2004 

10/2004 
1/2010 

 
5/2004 

11/2004 
 1/2010 

9 Mărci 001569 
 
 
 
 
 
 

022528 

R 2554 
 
 
 
 
 
 

18214 

12/1995 
2/2004 
5/2005 
6/2007 
7/2005 
5/2007 

 
 7/2009 

(730)  
6929 North Lakewood Avenue, 
Suite 100, Tulsa, OK 74117-
1808, Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
600 Corporate Park Drive, 
St.Louis, Missouri, 63105, 
Statele Unite ale Americii 
 

10 Marcă 008511 7091 10/1999 
10/2009 
12/2009 
 1/2010 

(730)  
Beechavenue 162, 1119 PS, 
Schiphol-Rijk, Olanda 

(730)  
Prof. J.H. Bavincklaan 2, 
1183 AT Amstelveen, 
Olanda 

11 Marcă 008882 7456 2/2000 
8/2000 

 
 

(730)  
Leo Pharmaceutical Products 
Ltd. A/s (løvens Kemiske Fabrik 
Produktionsaktieselskab), DK 

(730)  
LEO PHARMA A/S, DK 

12 Mărci 012641 
 
 

021406 
 
 

021407 

10622 
 
 

16920 
 
 

16921 

11/2003 
6/2004 

 
4/2008 
9/2008 

 
4/2008 

 9/2008 

(730)  
BASF Aktiengesellschaft, DE 
 

(730)  
BASF SE, DE 
 

13 Mărci 019145 
 
 
 

019144 
 
 
 

019146 

15406 
 
 
 

15407 
 
 
 

15495 

5/2007 
10/2007 
1/2010 

 
5/2007 

10/2007 
1/2010 

 
6/2007 
11/2007 
1/2010 

(730)  
Multibrás S.A. 
Eletrodomésticos, BR 
 

(730)  
WHIRLPOOL S.A., BR 
 

14 Marcă 023855 18599 10/2009 
1/2010 

(730)  
C FASHIONS OPCO 
LIMITED, GB 

(730)  
COAST FASHIONS 
LIMITED, GB 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

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

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecŃie 

Nr. 
BOPI 

Date despre  
cedent 

Date despre cesionar Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 019179 

2006.04.17 
15514 

 
6/2007          
11/2007 
1/2010 

MOTORS LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, corporaŃie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1435 
2010.02.08 

 

2 Marcă  003438 
1994.10.10 

R 3861 
 

2/1996           
8/1996           
4/2005 
1/2010 

MOTORS LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

GENERAL MOTORS 
COMPANY,  corporaŃie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1436 
2010.02.08 

 

3 Marcă 008187 
1998.09.29 

 

R 6778 6/1999         
11/1999          
3/2009 
1/2010 

MOTORS LIQUIDATION 
COMPANY, US  
 
 
 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

GENERAL MOTORS 
COMPANY, corporaŃie 
organizată şi existentă 
conform legilor statului 
Delaware, US 
300 Renaissance Center, 
City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, 
Statele Unite ale Americii 

1437 
2010.02.08 

 

4 Marcă 008618 
1999.05.05 

 

7292 11/1999              
5/2000           
10/2009 
1/2010 

AGROS HOLDING S.A., 
PL  
ul. Emilii Plater 53, 00-113 
Warsaw, Polonia 

WYBOROWA S.A., PL 
ul. Komandoria 5, 61-023 
Poznań, Polonia 
 

1444 
2010.02.08 

 

5 Mărci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

006138 
1997.01.21 

 
 
 
 
 
 

009880 
2000.12.15 

 
 

011120 
2002.03.14 

 
 

012085 
2002.11.07 

 
 

015185 
2004.07.19 

 
 

015444 
2004.08.05 

 
 

015971 
2004.12.24 

R 6008 
 
 
 
 
 
 
 

8489 
 
 
 

9055 
 
 
 

10512 
 
 
 

12111 
 
 
 

12114 
 
 
 

12680 
 

12/1997              
7/1998 
12/1998            
4/2001            
4/2004            
7/2006 
1/2010 
 
3/2002             
6/2004 
1/2010 
 
11/2002             
6/2004 
1/2010 
 
11/2003             
5/2004 
1/2010 
 
11/2004             
5/2005 
1/2010 
 
11/2004             
5/2005 
1/2010 
 
4/2005         
10/2005 

SC "Octaedru" S.R.L., MD 
Str. Aşhabad nr. 20,  
MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

ÎM "ACOREX" S.R.L., MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-
Bodoni nr. 45, MD-2012,  
mun. Chişinău, Republica 
Moldova 
 

1452 
2010.02.01 
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Desene/mo- 
dele indus- 
triale 

 
 

015972 
2004.12.24 

 
 

014865 
2004.06.03 

 
 

019403 
2006.06.08 

 
 

019404 
2006.06.08 

 
 

019405 
2006.06.08. 

 
 

f 2006 0019 
2005.09.22 

 
f 2006 0017 
2006.02.09 

 
 

12681 
 
 
 

13161 
 
 
 

15091 
 
 
 

15092 
 
 
 

15093 
 
 
 

997 
 
 

1036 

1/2010 
 
4/2005         
10/2005 
1/2010 
 
9/2005       
2/2006 
1/2010 
 
11/2006             
8/2007 
1/2010 
 
11/2006             
8/2007 
1/2010 
 
11/2006             
8/2007  
1/2010 
 
6/2007 
1/2010 
 
12/2007 
1/2010 

6 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

024614 
2008.11.17 

 

- 2/2009          
1/2010 

Î.M. "Delta-Medica" 
S.R.L., MD 
Str. Ioan Livescu nr. 31, 
MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

OPPO MEDICAL INC., 
US 
1030 Industry Drive, Suite 
32C Tukwila, Washington 
98188, Statele Unite ale 
Americii 

1453 
2010.02.02 

 

7 Mărci 007482 
1998.01.20 

 
 
 
 

007483 
1998.01.20 

 
 
 
 

007484 
1998.01.20 

 
 
 
 

007994 
 

1998.07.14 
 
 
 

007996 
1998.07.14 

 
 
 
 

007998 
1998.07.14 

 
 
 
 
 

008001 
1998.07.14 

 
 

R 6477 
 
 
 
 
 

R 6478 
 
 
 
 
 

R 6479 
 
 
 
 
 

R 6679 
 
 
 
 
 

R 6681 
 
 
 
 
 

R 6683 
 
 
 
 
 
 

R 6685 
 
 
 

1/1999 
7/1999         
10/2007         
12/2007 
2/2008 
 
1/1999 
7/1999 
10/2007 
12/2007 
2/2008 
 
1/1999           
7/1999         
11/2007           
1/2008 
2/2008 
 
4/1999         
10/1999           
9/2007         
12/2007 
2/2008 
 
4/1999         
10/1999         
10/2007         
12/2007 
2/2008 
 
4/1999         
10/1999             
10/2007         
12/2007 
2/2008 
 
 
4/1999         
10/1999           
9/2007         
12/2007 

SAGMEL, INC., US  
 
1580 South Milwaukee, 
Suite 415, Libertyville,  IL 
60048, Statele Unite ale 
Americii 

Bayer Consumer Care 
AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 
Basel, ElveŃia 
 

1454 
2010.02.08 
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008005 
1998.07.14 

 
 
 
 

008006 
1998.07.14 

 
 
 
 

008004 
1998.07.14 

 
 
 
 

007485 
1998.01.20 

 
 
 
 

008012 
1998.06.26 

 
 
 
 

007941 
1998.06.26 

 
 
 
 

007942 
1998.06.26 

 
 
 
 

007943 
1998.06.26 

 
 
 
 

007944 
1998.06.26 

 
 
 
 

007486 
1998.01.20 

 
 
 
 

014423 
2004.03.23 

 
017857 

2005.10.04 
 

017858 
2005.10.04 

020134 
2006.10.09 

 
019905 

 
 

R 6686 
 
 
 
 
 

R 6687 
 
 
 
 
 

R 6720 
 
 
 
 
 

R 6801 
 
 
 
 
 

R 6806 
 
 
 
 
 

R 6942 
 
 
 
 
 

R 6943 
 
 
 
 
 

R 6944 
 
 
 
 
 

R 6945 
 
 
 
 
 

R 7261 
 
 
 
 
 

12162 
 
 

15260 
 
 

15261 
 

15984 
 
 

16095 

2/2008 
 
4/1999         
10/1999         
10/2007         
12/2007 
2/2008 
 
4/1999         
10/1999         
10/2007         
12/2007 
2/2008 
 
4/1999     
10/1999         
10/2007    
12/2007 
2/2008 
 
6/1999         
12/1999         
11/2007          
1/2008 
2/2008 
 
6/1999         
12/1999           
9/2007         
12/2007 
2/2008 
 
7/1999           
1/2000           
9/2007         
12/2007 
2/2008 
 
7/1999           
1/2000           
9/2007         
12/2007 
2/2008 
 
7/1999           
1/2000           
9/2007         
12/2007 
2/2008 
 
7/1999           
1/2000           
9/2007         
12/2007 
2/2008 
 
11/1999             
5/2000          
10/2007          
12/2007 
2/2008 
 
12/2004             
5/2005 
 
10/2006             
9/2007 
 
10/2006              
9/2007 
9/2007           
2/2008 
 
10/2007             
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2006.08.22 
 

019906 
2006.08.22 

 
019907 

2006.08.22 
 

020059 
2006.09.22 

 
019195 

2006.04.25 
 

019196 
2006.04.25 

 
021781 

2007.08.23 
 

021824 
2007.08.29 

 
021780 

2007.08.23 
 

021742 
2007.08.17 

 
 

16096 
 
 

16097 
 
 

17065 
 
 

17077 
 
 

17078 
 
 

17249 
 
 

17263 
 
 

17469 
 
 

17640 

3/2008 
 
10/2007             
3/2008 
 
10/2007             
3/2008 
 
5/2008         
10/2008 
 
5/2008         
10/2008 
 
5/2008        
10/2008 
 
7/2008         
12/2008 
 
7/2008         
12/2008 
 
8/2008           
1/2009 
   
10/2008             
3/2009    

 
 

Lista contractelor de licen Ńă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  

de protecŃie, date despre licenŃiator, date despre licenŃiat, informaŃii privind contractul  
de licenŃă, numărul şi data înregistrării contractului     

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului  
de 

protecŃie 

LicenŃiator LicenŃiat InformaŃii privind 
contractul de licenŃă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 
 

IR 866037 (730) 
INTER ON LINE 
TRADING GROUP INC., 
PA  
51st Street, Campo 
Alegre, Area Bancaria, 
Centro Magna Corp. 
Building, 6th floor, Office 
no. 608, Panama City, 
Panama 

(791) 
S.C. ALKA CO S.R.L., 
RO  
 
Bucureşti,  
Şos. Strauleşti nr. 76-86, 
sector 1, România 

1. LicenŃă exclusivă.  
 
2. Termenul de 
acŃiune a contractului – 
perioada de 
valabilitate a mărcii. 
 
3. Teritoriul de acŃiune – 
Republica Moldova.  

 

1445 
2010.02.08 

 

 
 

Modific ări în contractele de franchising 

În baza cererii nr.1621 din 11.12.2009 privind modificarea contractului de franchising  nr.15 
înregistrat la 10.12.2007 referitor la marca nr.13411, încheiat între franchiserul S.R.L. „ MAC-STRO”,  
MD şi partea franchisee Filiala nr.1 ÎPII ”HANDI” S.R.L., MD  se acceptă modificarea pct.1 din 
capitolul 10, după cum urmează: „Prezentul Contract este încheiat pe un termen până la data de 31 
decembrie 2011 şi intră în vigoare din momentul semnării. Prezentul Contract se prezintă spre 
înregistrare în organele competente respective”. 
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FA9A Lista cererilor de brevet de inven Ńie retrase 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul Ńării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI  
în care a fost publicată cererea de brevet de invenŃie 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3 OMPI (21) Nr. depozit (22) Data depozit Data retragerii (41) Nr. BOPI  

1 MD a 2007 0178 2007.06.18 2010.02.01 12/2008 
 

 
 
 

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

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

în baza căruia a fost respinsă cererea 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Data hotărârii  
de respingere 

Art.  

1 MD a 2007 0267 2006.03.06 6/2008 2010.02.22 art. 10 
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KA4A Lista brevetelor de inven Ńie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen (în luna martie 2010)  

prin neachitarea taxei de menŃ inere în vigoare a brevetului 
(cu dreptul de restabilire),  

conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008  

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

data depozitului, data încetării valabilităŃii 

 

Nr. 
crt. 

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

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităŃii  

1 2 3 4 5 6 
1 COZMA Gheorghii, MD; KORAC Anatolii, UA; 

MASANSCAIA Natalia, MD 
987 97-0224 1997.08.07 2009.08.07 

2 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2496 a 2003 0198 2003.08.05 2009.08.05 

3 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2735 a 2004 0192 2004.07.30 2009.07.30 

4 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2764 a 2004 0185 2004.07.28 2009.07.28 

5 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2787 a 2004 0186 2004.07.28 2009.07.28 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2788 a 2004 0187 2004.07.28 2009.07.28 

7 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2789 a 2004 0188 2004.07.28 2009.07.28 

8 CENTRUL NAłIONAL ŞTIINłIFICO-PRACTIC  
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI 
SĂNĂTĂłII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2790 a 2004 0193 2004.08.04 2009.08.04 

9 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2851 a 2004 0199 2004.08.12 2009.08.12 
10 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3042 a 2004 0202 2004.08.09 2009.08.09 

11 S.C. PYROINVEST S.A., RO 3343 a 2006 0098 2004.08.23 2009.08.23 
12 MUNTEANU Liuba, MD 3479 a 2007 0232 2007.08.24 2009.08.24 
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MM4A Lista brevetelor de inven Ńie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen (în luna martie 2010)  
prin neachitarea taxei de menŃ inere în vigoare  

a brevetului (fă ră dreptul de restabilire),  
conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008 

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

data depozitului, data încetării valabilităŃii 

Nr. 
crt. 

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

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data 
încetării 

valabilităŃii 
1 2 3 4 5 6 
1 FILIPOV Victor, MD 1061 97-0257 1997.09.22 2008.09.22 
2 FILIPOV Victor, MD 1074 97-0256 1997.09.22 2008.09.22 
3 FILIPOV Victor, MD 1077 97-0255 1997.09.22 2008.09.22 
4 SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, US 1900 97-0134 1995.09.27 2008.09.27 
5 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2288 a 2001 0301 2001.09.13 2008.09.13 
6 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD; 

INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2394 a 2002 0224 2002.09.06 2008.09.06 

7 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2413 a 2003 0225 2003.09.16 2008.09.16 
8 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD; 

INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2417 a 2002 0225 2002.09.06 2008.09.06 

9 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD; 
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2443 a 2002 0221 2002.09.06 2008.09.06 

10 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD; 
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2470 a 2002 0222 2002.09.06 2008.09.06 

11 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD; 
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINłE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2471 a 2002 0223 2002.09.06 2008.09.06 

12 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2568 a 2003 0236 2003.09.29 2008.09.29 
13 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2602 a 2003 0223 2003.09.15 2008.09.15 

14 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2631 a 2003 0222 2003.09.15 2008.09.15 

15 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2632 a 2003 0224 2003.09.15 2008.09.15 

16 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIłANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2721 a 2003 0230 2003.09.16 2008.09.16 

17 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2729 a 2003 0220 2003.09.10 2008.09.10 
18 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2737 a 2003 0226 2003.09.16 2008.09.16 
19 PRUTEANU Nicolae, MD; FIŞMAN Gherş, IL; 

GOLDMAN Ariel, IL 
2772 a 2004 0215 2004.09.09 2008.09.09 

20 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2791 a 2003 0219 2003.09.10 2008.09.10 
21 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2815 a 2003 0221 2003.09.10 2008.09.10 
22 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2821 a 2003 0217 2003.09.10 2008.09.10 
23 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 2918 a 2003 0218 2003.09.10 2008.09.10 
24 GLAVAN Alina, MD 3280 a 2006 0219 2006.09.04 2008.09.04 
25 NASTAS Liliana, MD; POPOVICI Teodor, MD; 

POPOVICI Marian, MD 
3339 a 2006 0218 2006.09.04 2008.09.04 
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BA9E Denumiri ale soiurilor de plante /  
C. Modific ări aduse denumirilor / 
Plant varieties denominations /  

Amendments made in the denominations / 
Наименования сортов растений /  

Изменения наименований 

Nr. 
crt. 

Numărul cererii /  
Data depozit  

a. Solicitantul  
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă a 
soiului 

Denumirea  
modificată  
a soiului 

No. Application number /  
Filing date  

a. Applicant  
b. Breeder 

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

Changed variety 
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки /  
Дата подачи  

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование 
сорта 

Измененное 
наименование 
сорта 

1 2 3 4 5 6 

1 v 2007 0001 / 
2007.01.18 

a. ÎNTREPRINDEREA DE 
STAT, INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP 
"SELECłIA", MD 
 
b. IACOBUłĂ Maria, MD;  
VOZIAN Valeriu, MD;  
COROBCO Victoria, MD;  
PINTELEI Nina, MD;  
ZUBIC Jeorgeta, MD;  
BELCIUG Aurelia, MD;  
IANUŞCHEVICI Emilia, MD 

SOIA  
(Glycine max (L.) Merrill. 
var. sordida (Enk.)  
 
Soybean  
(Glycine max (L.) Merrill. 
var. sordida (Enk.)  
 
Соя  
(Glycine max (L.)  
Merrill. var. sordida (Enk.) 

S-28-06 DEIA 
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Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
în temeiul art. 44(1) din Legea nr. 38-XVI/2008   

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 
 

1 2 3 4 5 
1 025995 2009.10.16 2010.02.05 1/2010 
2 026109 2009.11.16 2010.02.24 1/2010 

 
 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
în temeiul neîndeplinirii condi Ńiilor art. 46  

din Legea nr. 38-XVI/2008  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
1 022582 2008.01.16 2010.02.17 10/2008  
2 022652 2007.12.28 2010.02.17 10/2008   
3 022750 2008.01.25 2010.02.17 10/2008  
4 023176 2008.03.21 2010.02.17 12/2008  
5 023181 2008.04.25 2010.02.17 11/2008  
6 023297 2008.04.10 2010.02.17 11/2008  
7 023305 2008.05.06 2010.02.17 11/2008  
8 023428 2008.05.21 2010.02.17 12/2008  
9 023429 2008.05.07 2010.02.17 12/2008 
10 023430 2008.05.07 2010.02.17 12/2008 
11 023442 2008.05.07 2010.02.17 12/2008 
12 023513 2008.05.17 2010.02.17 12/2008 
13 023531 2008.06.09 2010.02.17 12/2008 
14 023543 2008.05.21 2010.02.10 12/2008 
15 023555 2008.05.23 2010.02.17 12/2008 
16 023579 2008.06.04 2010.02.10 12/2008 
17 023580 2008.05.29 2010.02.17 12/2008 
18 023582 2008.05.29 2010.02.17 12/2008 
19 023668 2008.06.11 2010.02.17 12/2008 
20 023669 2008.06.11 2010.02.15 12/2008 
21 023670 2008.06.11 2010.02.17 12/2008 
22 023671 2008.06.11 2010.02.17 12/2008 
23 023674 2008.06.12 2010.02.17 12/2008 
24 023675 2008.06.12 2010.02.17 12/2008 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  

de gra Ńie) 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 valabilităŃii, titularul şi codul Ńării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul de 

ordine al 
înregistrării 

(210) 
Numărul 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data 

expirării 
valabilităŃii 

(730) 
Titularul, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 7237 008811 ELVIS 2009.08.17 DOLCE VELA S.R.L., MD 

MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova 
2 7257 008806 ТАЙТЛ 2009.08.12 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 

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

3 7299 008820 ABS 2009.08.24 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

4 7300 008821 A.B.S 2009.08.24 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

5 7301 008822 A-B-S 2009.08.24 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

6 7302 008823 A.B.S BLUE LABEL 2009.08.24 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

7 7303 008824 A-B-S CLOTHING 
COLLECTION 

2009.08.24 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

8 7304 008825 A.B.S DRESS 
COLLECTION 

2009.08.24 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

9 7305 008826 A.B.S EVENING 
COLLECTION 

2009.08.24 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

10 7306 008827 ABS  USA 2009.08.24 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

11 7307 008828 A.B.S USA 2009.08.24 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

12 7312 008793 OSCAR 2009.08.06 Combinatul de produse alimentare din BălŃi, 
întreprindere de stat, MD 
Str. Kiev nr. 114,  
MD-3121, BălŃi, Republica Moldova 

13 7313 008794 AZART 2009.08.06 Combinatul de produse alimentare din BălŃi, 
întreprindere de stat, MD 
Str. Kiev nr. 114,  
MD-3121, BălŃi, Republica Moldova 

14 7330 008803 AMD Athlon 
PROCESSOR 

2009.08.10 ADVANCED MICRO DEVICES, INC., corporaŃia 
statului Delaware, US 
One AMD Place Sunnyvale, California 94088, 
Statele Unite ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 
15 7355 008805 НАШИ 2009.08.11 R.I.F. S.A., MD 

Str. A. Şciusev nr. 43,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

16 7367 008791 CORIDA 2009.08.06 Combinatul de produse alimentare din BălŃi, 
întreprindere de stat, MD 
Str. Kiev nr. 114,  
MD-3121, BălŃi, Republica Moldova 

17 7368 008792 TROIA 2009.08.06 Combinatul de produse alimentare din BălŃi, 
întreprindere de stat, MD 
Str. Kiev nr. 114,  
MD-3121, BălŃi, Republica Moldova 

18 7369 008796 MERCURIU 2009.08.06 Combinatul de produse alimentare din BălŃi, 
întreprindere de stat, MD 
Str. Kiev nr. 114,  
MD-3121, BălŃi, Republica Moldova 

19 7370 008798 REVERANS 2009.08.06 Combinatul de produse alimentare din BălŃi, 
întreprindere de stat, MD 
Str. Kiev nr. 114,  
MD-3121, BălŃi, Republica Moldova 

20 7379 008834 SAFOXEN 2009.08.24 Glaxo Group Limited, GB 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Regatul Unit 

21 7391 008786  2009.08.04 QBE INSURANCE GROUP LIMITED, AU 
Level 2, 82 Pitt Street, Sydney NSW 2000, 
Australia 

22 7392 008789 QBE 2009.08.05 QBE INSURANCE GROUP LIMITED, AU 
Level 2, 82 Pitt Street, Sydney NSW 2000, 
Australia 

23 7411 008790 Hora Unirii 2009.08.06 OENOLAB S.R.L., întreprindere tehnico-ştiinŃifică, 
MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 51a,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

24 7422 008819 M MASTER 2009.08.20 Meşter S.R.L, întreprindere tehnologică, MD 
Str. Bulgară nr. 101,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

25 7440 008830 A.B.S  EVENING BY 
ALLEN SCHWARTZ 

2009.08.24 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

26 7441 008831 A B S BY ALLEN 
SCHWARTZ 

2009.08.24 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

27 7442 008832 ALLEN B 2009.08.24 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

28 7443 008833 EVENINGS BY 
ALLEN B 

2009.08.24 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

29 7444 008838 IN CONTROL 2009.08.30 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

30 7445 008839 WARNER'S IN 
CONTROL 

2009.08.30 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

31 7464 008829 NOUVEAU USA 2009.08.24 Warnaco U.S., Inc., corporaŃie organizată  
şi existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

32 7474 008795 VIŞINĂ 
MOLDOVENEASCĂ 

2009.08.06 Combinatul de produse alimentare din BălŃi, 
întreprindere de stat, MD 
Str. Kiev nr. 114,  
MD-3121, BălŃi, Republica Moldova 

33 7564 008810 M 2009.08.16 MOLDOCON S.R.L., companie comercială  
de proiectări şi construcŃii, MD 
Bd. Dacia nr. 40, bloc 1,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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34 7665 008800 ARCAŞUL BERE 

BLONDĂ 
2009.08.10 ARCAŞUL S. A., fabrică de bere, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 35,  
MD-3100, BălŃi, Republica Moldova 

35 7819 008817 DEPARTAMENT 
DEPARTMENT 
ДЕПАРТАМЕНТ 

2009.08.19 COVALENCO Anatolie, MD 
Str. Prieteniei nr. 6, ap. 6,  
MD-6800, Ialoveni, Republica Moldova 

36 8781 008804 DANA 2009.08.10 Fabrică de produse chimice de uz casnic, 
societate pe acŃiuni, MD 
Str. Transnistria nr. 6,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

37 8911 008842  2009.08.26 Vinăria-Bardar S.A., fabrică de  vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora expir ă  
în luna august 2010  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităŃii, titularul şi codul Ńării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111)  
Numărul 

înregistrării 

(210) 
Numărul de 

depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării 

valabilităŃii 
(730) Titularul, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 R 6 000125 THE PUMP 2010.08.23 REEBOK INTERNATIONAL LTD, corporaŃia 
statului Massachusetts, US 

2 R 18 000343 WHIRLPOOL 2010.08.16 WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., US 
3 R 19 000344 WHIRLPOOL 2010.08.16 WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., US 
4 R 122 000310 ALSA 2010.08.06 CONOPCO, INC., US 

5 8026 009522 HOTBOT 2010.08.04 Wired Ventures, Inc., corporaŃia statului 
Delaware, US 

6 8027 009523 HOTBOT 2010.08.04 Wired Ventures, Inc., corporaŃia statului 
Delaware, US 

7 8034 009539 PMOY 2010.08.04 Playboy Enterprises International, Inc., US 
8 8036 009556 MARS 2010.08.11 MARS, INCORPORATED, US 
9 8038 009568  2010.08.18 MARS, INCORPORATED, US 

10 8039 009585 RISC TUTUN-CTC 2010.08.09 TUTUN-CTC S.A., MD 
11 8040 009586 ORBITA 2010.08.09 TUTUN-CTC S.A., MD 
12 8041 009587 ORBITA 2010.08.09 TUTUN-CTC S.A., MD 
13 8042 009588 SELENA 2010.08.09 TUTUN-CTC S.A., MD 
14 8043 009590 GRAND HALL 2010.08.25 MANOLII S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
15 8080 009544 REWARDS 2010.08.09 Wm. Wrigley Jr. Company, US 
16 8081 009545 BIG TIME 2010.08.09 Wm. Wrigley Jr. Company, US 
17 8082 009546 STREAMERS 2010.08.09 Wm. Wrigley Jr. Company, US 
18 8083 009547 LE 2010.08.09 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 

19 8084 009548 FEDEX 2010.08.10 FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
corporaŃia statului Delaware, US 

20 8085 009549  2010.08.10 MARS, INCORPORATED, US 

21 

8087 009559 Qualitea  
GENEX No.1  

Q THE WORLD 
LEADER 

2010.08.16 QUALITEA CEYLON (PVT) Ltd., LK 

22 

8088 009562 Shere  
The Winning Tea  
Q THE WORLD 

LEADER 

2010.08.16 QUALITEA CEYLON (PVT) Ltd., LK 

23 8091 009571 AGROFRESH 2010.08.25 AgroFresh Inc., US 
24 8092 009572 CAMAY PASSION 2010.08.25 The  Procter  &  Gamble  Company, US 
25 8093 009573 Solutions in Action 2010.08.25 TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA, JP 

26 
8094 009575 RAYZON 2010.08.24 G.D. Searle LLC, corporaŃie organizată şi 

existentă conform legilor statului Delaware, 
US 

27 8096 009581 POLARA 2010.08.28 Beltone Electronics Corporation, an IIlinois 
corporation, US 

28 8097 009582 OPTIMA 2010.08.28 Beltone Electronics Corporation, an IIlinois 
corporation, US 
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29 8098 009583 SILICA 2010.08.28 Beltone Electronics Corporation, an IIlinois 
corporation, US 

30 8099 009584 LUMINA 2010.08.28 Beltone Electronics Corporation, an IIlinois 
corporation, US 

31 8128 009577 LYCOS 2010.08.28 Lycos, Inc., corporaŃie organizată şi existentă 
conform legilor statului Virginia, US 

32 8129 009578 LYCOS 2010.08.28 Lycos, Inc., corporaŃie organizată şi existentă 
conform legilor statului Virginia, US 

33 8146 009569 LOROPOZ 2010.08.25 Glaxo Group Limited, GB 
34 8156 009550 M MERRELL 2010.08.10 WOLVERINE OUTDOORS, INC., US 
35 8157 009552 M MERRELL 2010.08.10 WOLVERINE OUTDOORS, INC., US 
36 8174 009691 Silve 2010.08.18 ROON GRUP S.R.L., firmă, MD 

37 8193 009579 HIP HOP 2010.08.28 PETROL, SLOVENSKA NAFTNA DRUŽBA, 
D.D., SI 

38 8194 009580 HIP SHOP 2010.08.28 PETROL, SLOVENSKA NAFTNA DRUŽBA, 
D.D., SI 

39 8222 009591 KANCIDAS 2010.08.30 MERCK & CO., INC., US 
40 8223 009592 SANZIDAS 2010.08.30 MERCK & CO., INC., US 
41 8224 009593 CASTROL 2010.08.30 CASTROL  LIMITED, GB 

42 8274 009557 IZUMRUD TM 2010.08.14 COMEMERALD S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 

43 8285 009530 GLIE 2010.08.02 GLIE S.R.L., MD 
44 8338 009551 M 2010.08.10 WOLVERINE OUTDOORS, INC., US 

45 8339 009594 ASCONI 2010.08.30 ASCONI S.R.L., firmă comercială de 
producŃie, MD 

46 
8442 009570 ROYAL MH-30 SG 2010.08.25 UNIROYAL CHEMICAL COMPANY INC., 

corporaŃie organizată şi existentă conform 
legilor statului Connecticut, US 

47 8478 009563 IMPERIAL VIN 2010.08.16 IMPERIAL VIN  S.A., MD 

48 8479 009567 Graf Dracula 2010.08.02 GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-irlandeză, MD 

49 8592 009529 DOINA VIN 2010.08.07 DOINA-VIN S.R.L., MD 
50 8680 009541 BL BONILUX 2010.08.08 BONILUX S.R.L., MD 

51 
8784 009542 TM TRANS-OIL 2010.08.14 AGROPETROL S.A., societate pe acŃiuni, 

companie pentru aprovizionare cu produse 
petroliere, MD 

52 

8785 009560 QUALITEA  
The taste you can 

trust 
Q THE WORLD 

LEADER 

2010.08.16 QUALITEA CEYLON (PVT) Ltd., LK 

53 
9147 009574 DYNASTAT 2010.08.24 G.D. Searle LLC, corporaŃie organizată şi 

existentă conform legilor statului Delaware, 
US 

54 9322 009561 Filli 2010.08.16 BETEK BOYA VE KIMYA SANAYI A.Ş., TR 
55 9447 009553 Rama Cream Plus 2010.08.11 UNILEVER N.V., NL 
56 9448 009554 Rama Yogurt Plus 2010.08.11 UNILEVER N.V., NL 

57 9844 009614 Cleopatra 2010.08.11 GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-irlandeză, MD 
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MG4L Lista titularilor dec ăzuŃi din drepturi prin neachitarea 
taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare 

a desenelor şi modelelor industriale  

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul Ńării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit,  

numărul BOPI în care a fost publicat desenul şi modelul industrial 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(51) Clase (21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

 

(44) Nr. 
BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 FABRICA DE VIN COJUŞNA S.A., MD 1137 19-08 f 2008 0049 2008.06.03 6/2009 

 

 
 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al c ăror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de gra Ńie) 

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul Ńării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

(18) Data 
expirării 

termenului de 
valabilitate 

1 2 3 4 5 6 
1 ASCONI S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCłIE, 

MD 
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 

245 0256 1999.08.17 2009.08.17 

2 PODIUM-VIN S.A., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. A. Şciusev nr. 62, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

728 f 2004 0138 2004.08.25 2009.08.25 

3 MOLDCELL S.A., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

731 f 2004 0135 2004.08.21 2009.08.21 

4 CABAVARUM S.R.L., MD 
Str. Bucuria nr. 3, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

736 f 2004 0132 2004.08.09 2009.08.09 

5 RUBIPLAST-COM, SOCIETATE CU RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75, MD-2017, Chişinău, Republica 
Moldova 

740 f 2004 0134 2004.08.13 2009.08.13 

6 GALIARIS-COM S.R.L., MD 
Str. Viilor nr. 7, MD-2089, Ciorescu, Chişinău,  
Republica Moldova 

743 f 2004 0139 2004.08.26 2009.08.26 

7 ALIANłA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

808 f 2004 0140 2004.08.26 2009.08.26 
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Lista eratelor  
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului 
de protecŃie, numărul de depozit, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului de 
protecŃie 

Nr. 
depozit 

Nr. 
BOPI 

Publicat Se va citi 

1 Brevet de 
invenŃie acordat 

3941 a 2008 0256 7/2009 (13) F1 (13) B1 

2 Brevet de 
invenŃie acordat 

3942 a 2009 0003 7/2009 (13) F1 (13) B1 
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VIII 
La Comisia de contesta Ńii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

În prezenta SecŃiune se publică informaŃii privind rezultatele examinării contestaŃiilor depuse la 

Comisia de contestaŃii a AGEPI. 

In the Section are published the following information the results of the examination of appeals filed 

with the Appeals Board of AGEPI. 
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Lista contesta Ńiilor examinate la Comisia de contesta Ńii  
în februarie 2010 

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecŃie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaŃiei,  

data examinării contestaŃiei, rezultatul examinării contestaŃiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecŃie 
 

Solicitant/ 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaŃiei 

Data 
examinării 
contestaŃiei 

Rezultatul examinării contestaŃiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naŃională 

 
CHEMYNOVA 

 
022532 

2007.12.18 
 

NICOLAESCU 
Victor, MD 

Cheminova 
A/S, DK 

2009.08.14 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2010.02.09 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia din 2009.06.24 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii  
nr. depozit 022532 pe numele solicitantului  
NICOLAESCU Victor, MD. 
3. Se transmite  dosarul în  arhivă. 
 

2 Marcă naŃională 
 

 
 

023444 
2008.05.07 

 
CEBOTARU 

Constantin, MD 

ZAKRYTOE 
AKTSIONER-

NOE 
OBSCEHES-
TVO "AVK", 

UA 

2009.08.24 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2010.02.09 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia din 2009.04.24 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii  
nr. depozit 023444 pe numele solicitantului 
CEBOTARU Constantin, MD. 
3. Se transmite  dosarul în  arhivă. 
 

3 Marcă naŃională 
 

 
 

023511 
2008.05.15 

 
MEDTECH-PLUS 

S.R.L., 
întreprindere cu 

capital străin, MD 

SC 
"GLAVIRUX
" S.R.L., MD 

2009.03.06 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2010.02.09 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men Ńine în vigoare  Decizia din 
2008.11.12 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii "AND"  conform cererii publicate. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

4 Marcă 
internaŃională 

 

 
 

IR 897 752 
2006.08.07 

 
Kaufland 

Warenhandel 
GmbH & Co. KG, 

DE 

Kaufland 
Warenhandel 
GmbH & Co. 

KG, DE 

2009.07.24 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parŃială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.02.09 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men Ńine în vigoare  Decizia din 
2009.04.29. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
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5 Marcă 

internaŃională 
 

 
 

IR 897 754 
2006.08.07 

 
Kaufland 

Warenhandel 
GmbH & Co. KG, 

DE 

Kaufland 
Warenhandel 
GmbH & Co. 

KG, DE 

2009.07.24 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parŃială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.02.09 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men Ńine în vigoare  Decizia din 
2009.04.29. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

6 Desene şi modele 
internaŃionale 

 
1.-2. Butelii 

 
DM/071278 
2009.01.26 

 
SAVERGLASS, 

FR 

SAVERGLASS, 
FR 

2009.09.28 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

DMI 

2010.02.09 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia din 2009.07.16 şi se 
acceptă înregistrarea desenelor şi modelelor 
industriale internaŃionale "1.-2. Butelii"  
nr. DM/071278. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 
 

7 Desene şi modele 
industriale 

 
ÎncălŃăminte 

 
0220        

1999.01.25 
Nr. certificat 185 

 
BECHER Valeriu, 

MD 

BECHER 
Valeriu, MD 

2009.10.16 
Privind 

restabilirea în 
drepturi în 
legătură cu 
expirarea 

termenului de 
valabilitate a 

certificatului de 
înregistrare a 

DMI 

2010.02.09 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se restabile şte în drepturi  titularul 
privind reînnoirea valabilităŃii certificatului  
de înregistrare nr. 185 nr. depozit 0220 din 
1999.01.25. 
3. În termen de pân ă la o lun ă de la data 
primirii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru repunerea în drepturi – 
100 euro  (pct. 78 din Taxele pentru servicii 
cu semnificaŃie juridică în domeniul protecŃiei 
obiectelor proprietăŃii intelectuale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997), taxa pentru reînnoirea 
valabilităŃii certificatului de înregistrare a 
desenului/modelului industrial pe un termen 
de 5 ani pentru un desen/model – 100 euro 
şi pentru fiecare desen/model suplimentar 
depăşind 1 în depozit multiplu – 10 euro şi 
taxa neplătită în termenul prevăzut – 55 euro 
(pct. 51 şi 52 din Hotărârea menŃionată), 
(art. 72(4) al Legii nr. 161-XVI/2007 privind 
protecŃia desenelor şi modelelor industriale), 
în total – 265 euro. 
Notă. Pentru taxele menŃionate din pct. 51 şi 
52, solicitantul sau titularul, care nu a preluat 
sau nu a transmis în condiŃiile legale dreptul 
său până la data plăŃii, achită taxele 
prevăzute la secŃiunea VI, după cum 
urmează: 15% din cuantumul taxei stabilite, 
dacă este persoană fizică şi are calitatea de 
autor. 
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

8 Marcă naŃională 

 
022873 

2008.02.16 
 

STM ACORD 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

STM 
ACORD 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

2009.09.28 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2010.02.10 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia din 2009.08.14 şi se 
acceptă parŃial înregistrarea mărcii solicitate 
pentru serviciile revendicate în cerere cu 
următoarea limitare: toate serviciile din clasa 
39 şi 41 cu destinaŃia SUA. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
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9 Marcă 

internaŃională 

 
 

IR 954 836 
2008.02.07 

 
ASAHI 

BREWERIES, 
LTD., JP 

ASAHI 
BREWERIES, 

LTD., JP 

2009.09.24 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parŃială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.02.10 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se modific ă Decizia din 2009.07.14 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate şi 
pentru produsele revendicate în cerere din 
clasa 33. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

10 Marcă 
internaŃională 

 
JOHNSON 

 
IR 954 122 
2007.10.11 

 
H & R Johnson 

Tiles Limited, GB 

H & R 
Johnson 

Tiles 
Limited, GB 

2009.10.26 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parŃială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.02.10 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se modific ă Decizia din 2009.10.09 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate şi 
pentru produsele revendicate în cerere din 
clasa 01. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

11 Marcă 
internaŃională 

 
Sinupret   

 
 IR 965 125 
2008.04.16 

 
Bionorica AG, DE 

Bionorica 
AG, DE 

2009.09.28 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parŃială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.02.10 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se modific ă Decizia din 2009.06.30 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
toate produsele revendicate în cerere din 
clasa 05, cu excepŃia "preparate medicale 
pentru tratamentul osteoporozei". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
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X 

Monitor 

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al   

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the Republic 
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General 

of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.

В данном Разделе публикуются издаваемые Президентом, Парламентом и Правительством 
Республики Молдова документы, регламентирующие охрану интеллектуальной собствен-

ности в республике, приказы Генерального директора AGEPI, официальные сообщения, ком-
ментарии и пояснительные записки.
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Lista mandatarilor autorizaţi 
în domeniul proprietăţii industriale din Republica Moldova

Se publică următoarele date extrase din Registrul Naţional al mandatarilor autorizaţi 
în domeniul proprietăţii industriale: numărul certifi catului şi data înregistrării, numele mandatarului, 

denumirea fi rmei, adresa şi altă informaţie de contact, domeniile în care este specializat mandatarul  

Numărul 
certifi catului 

şi data 
înregistrării

Numele mandatarului, 
denumirea fi rmei

Adresa pentru 
corespondenţă

Altă informaţie de contact Domeniile în care 
este specializat 

mandatarul 

1 2 3 4 5

1                 
24.04.1993

BABAC Alexandru      

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81  
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate 

2                 
24.04.1993

SIMANENKOVA Tatiana

Invenţie-MDV S.A.

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

60-11-49, 60-11-50
Fax: 29-18-81
www.inventie-mdv.com 
invent@invent.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

3                 
24.04.1993

JENICICOVSCAIA Galina      

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81 
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

4                 
24.04.1993

SKIDAN Natalia      

Invenţie-MDV S.A.

Str. Miron Costin nr. 7, 
et. 2, of. 211, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova

31-00-89, 49-31-32
Fax: 29-18-81
www.inventie-mdv.com 
invent@invent.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

5                 
24.04.1993

SOKOLOVA Sofi a      

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-16-05, 72-30-21, 
21-10-27    
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

6                 
24.04.1993

GRINBERG Iakov      Str. Matei Basarab nr. 7, 
bloc 1, Chişinău, 
Republica Moldova 

    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

7                 
21.09.1993

GLAZUNOV Nicolai      

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-37-24,  
55-31-48  
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

8                 
29.11.1993

MALAHOVA Antonina      Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, 
bloc 1, ap. 201, 
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova 

34-15-72    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

9                 
05.11.1993

GOLOMAZOV Veaceslav      

ECONOMSERVICE

Str. Mihai Eminescu nr. 28, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

24-54-48, 22-33-10, 
24-73-11    

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate
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10                 
04.07.1997

CORCODEL Angela      

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70   
www.patent.md 
freshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale; Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

11                 
04.07.1997

FOCŞA Valentin      Str. Tineretului nr. 14, 
Maximovca, 
MD-6525, Chişinău, 
Republica Moldova 

38-42-62, 38-44-41, 
38-43-50    

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

12                 
26.08.1997

ROZLOVENCO Sergiu      Str. Mitropolit Varlaam 
nr. 65, ap. 106 A, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

24-03-87    
lilian@gardenie.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

13                 
24.07.1998

GROSU Iurie      

Consult-Ius SRL

Str. Independenţei nr. 24, 
bloc 3, of. 62, 
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

56-11-78, 47-40-03, 
069119480    

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

14                 
24.07.1998

SOCOLOVA Olga      

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-16-05, 72-30-21, 
21-10-27   
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

17                 
24.07.1998

SÎSOEVA Valentina      Bd. Iu. Gagarin nr. 1, ap. 63, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova

27-08-11, 079476028 
valya_sysoeva@mail.ru

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

18                 
24.07.1998

SOLOMON Veaceslav      

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81  
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

19                 
24.07.1998

MÎNDÎCANU Emil      

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70   
www.patent.md 
freshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

21                 
24.07.1998

MUNTEANU Petru      

AMBROZIA SRL

Str. Mihail Kogălniceanu 
nr. 80, ap. 29, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

21-15-69, 20-27-02, 
069104244  
Fax: 20-27-00, 22-61-52  
ambrozia_pm@yahoo.com

Mărci;
Desene şi modele 
industriale   

22                 
24.07.1998

VAVRENIUC Vladimir      

VILAD SRL

Str. Vlaicu Pârcălab nr. 15, 
ap. 29, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

24-01-13    
vilad2001@mail.ru

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

23                 
24.07.1998

PARASCA Dumitru      

Biroul universitar 
Inventa-Parasca

Str. Mihai Eminescu nr. 40, 
ap. 13, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 28, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

22-37-57, 22-93-15, 
069141203    
dumitru44@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

25                 
24.07.1998

ŞCERBAN Pavel      Str. Suceava nr. 110, ap. 6, 
MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 

74-38-57, 55-37-24
Fax: 55-31-48

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate
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27                 
15.12.1998

BODIUL Tatiana      Str. Mircea Eliade nr. 5, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

069149396 
Fax: 54-24-95 
http://mcc.md/bodiulco
bodiulco@yahoo.com
bodiulco@mcc.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

28                 
15.12.1998

ANDRIEŞ Ludmila      

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81  
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

29                 
15.12.1998

CORCIMARI Evghenia      Str. Alexandru cel Bun nr. 2, 
bloc 1, ap. 66, 
MD-6800, Ialoveni, 
Republica Moldova 

(373 68) 2-29-78, 54-40-84    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

30                 
18.11.1998

CAREVA Ana      

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova

55-59-87, 55-31-48,  
55-37-24  
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci;
Desene şi modele 
industriale  

31                 
18.11.1998

GLAZUNOV Larisa      

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-31-48,  
55-37-24  
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

32                 
15.12.1998

CARIMOV Leonid      Str. Nicolae Costin nr. 33,
MD-2050, Chişinău, 
Republica Moldova 

75-38-57    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

33                 
15.12.1998

LEVINŢA Victor      

GRAHAM & LEVINTSA

Str. Alexandru cel Bun nr. 89, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

24-40-76, 24-40-63    
info@law-moldova.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

34                 
18.11.1998

GLAZUNOV Chirill      

TREI G S.A.

Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-31-48, 
55-37-24  
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale

35                 
29.03.1999

VOZIANU Maria      Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 78, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

72-35-35, 24-34-08, 
24-17-48, 24-17-82, 
24-55-91    

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

36                 
29.03.1999

BURUIANĂ Procop      Str. Iazului nr. 1, bloc 3, 
ap. 10, 
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova 

46-52-31, 22-97-83   
www.buruiana.com 
pburuiana@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

37                 
24.04.1999

CAFTANAT Mariana      Bd. Dacia nr. 44, bloc 5, 
ap. 12, 
MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

77-32-28    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

38                 
18.10.2000

IUDENICI Lidia      Str. Albişoara nr. 80, 
bloc 4, ap. 152, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

29-06-09    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

39                 
18.11.2000

JENICIKOVSKAIA 
Ghelena      

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81 
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com
brevet@marc.mldnet.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

40                 
18.11.2000

BALAN Veaceslav      Str. V. Belinski nr. 7,
bloc 2, ap. 40, 
MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

52-33-30, 79-52-22, 
75-79-40
salego@cni.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   
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41                 
20.02.2001

STAŞCOV Roman   

INDEPRIN SRL   

Str. Petru Rareş nr. 18, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova

20-29-07, 23-80-47, 
069120240
Fax: 23-80-47
estascov@hotmail.com
indeprin@gmail.md
indeprin@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

42                 
30.05.2001

PRIDA Andrei     

OENO Consulting SRL

Str. Ion Creangă nr. 25,
MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

(373 22) 74-88-74 
Fax: (373 22) 74-29-53 
www.oeno.md
prida@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

43                 
30.05.2001

GOMENIUK Iuri      Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, 
ap. 29,   
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

(373) 69189382, 
(373) 69697474    
gomeniuk@rambler.ru 
patenti@rambler.ru

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

44                 
30.05.2001

GOREA Nicolae      Str. A. Şciusev nr. 60-1, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

22-37-77
Fax: 22-03-04
goreas@arax.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale 

45                 
30.05.2001

MARGINE Ion      Str. M. Lomonosov nr. 43, 
ap. 23, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova

72-20-26    
imargine@gmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

46                 
26.10.2001

BAJÎREANU Veronica      Str. Trandafi rilor nr. 31, 
bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

55-59-87, 55-37-24,
55-31-48  
treig@araxinfo.com 
treig@mdl.net

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

47                 
26.10.2001

CIUBUC Iulia      

BRAVETO-F 
Birou Proprietate
Industrială

Str. Alba-Iulia nr. 23, 
ap. 137, 
MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova 

51-45-90, 27-26-17, 
27-17-83, 069169770   
www.ournet.md/~braveto-f/
braveto-f@mail.md
majesty@mail.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

48                 
26.10.2001

CERNOBROVCIUC Maria      Str. Kiev nr. 10, bloc 2, 
ap. 45, 
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

44-34-44    
m_chernobrovchuk@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

49                 
26.10.2001

EFANOVA Tatiana     Str. Munceşti nr. 52, 
ap. 61, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova

53-44-35    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

50                 
26.10.2001

GOREA Tatiana Str. A. Şciusev nr. 60-1, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

22-37-77, 29-27-77, 
22-23-95
Fax: 22-03-04
goreas_2@arax.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

51                 
26.10.2001

ROGOJINĂ Sergiu      Str. Voluntarilor nr. 14, 
bloc 2, ap. 45, 
MD-2037, Chişinău, 
Republica Moldova 

49-85-76    
procurat@sos.md

Mărci    

52                 
26.10.2001

COCEBAN Grigore      Str. Florilor nr. 16, bloc 2, 
ap. 26, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

32-01-22, 096258900    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

54                 
25.12.2001

STAŞCOV Eugen      

INDEPRIN SRL

Str. Petru Rareş nr. 18, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

20-29-07, 23-80-47, 
069120240  
Fax: 23-80-47  
estascov@hotmail.com
indeprin@mtc.md
indeprin@gmail.com
indeprin@moldtelecom.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate
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55                 
04.10.2002

JIGĂU Radu      Str. Pietrarilor nr. 6, ap. 11, 
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-54-55, 43-15-06    
radu.j@mail.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

56                 
04.10.2002

COLIVAŞCO Serghei      

MYTKHUN SRL

P.O. BOX 583, 
MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova

(373) 53393324   
www.tmprotect.idknet.com
tmprotect@idknet.com

Mărci;
Desene şi modele 
industriale   

57                 
04.10.2002

LUNGU Iurie      

LEVINTSA & 
ASSOCIATES

Str. Grădinilor nr. 58, 
ap. 144, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

23-42-34, 54-37-96, 
24-40-63    
iurielungu@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

58                 
04.10.2002

STRATINSCHI Alexandr     

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 5, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93, 
43-46-81  
Fax: 44-62-57, 32-29-23 
www.bmspatent.com
bms@bmspatent.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

59                 
04.10.2002

BALAN Veaceslav      Str. V. Belinski nr. 7, 
bloc 2, 
MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 

75-79-40    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

60                 
18.11.2002

ANISIMOVA Liudmila      

PROINTEL GRUP SRL

Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, 
ap. 24, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

22-31-93, 27-84-84, 
069066784   
lanisimova@yahoo.com
prointelgrup@mail.ru

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

61                 
18.11.2002

GLAZACEVA Galina

INDEPRIN SRL 

Str. Grenoble nr. 209, 
ap. 17,
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova

76-69-52, 20-29-07 
Fax: 23-80-47     
glazacev@hotmail.com 
indeprin@moldtelecom.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

63                 
19.12.2003

CORCODEL Svetlana      

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70   
www.patent.md 
freshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

64                 
19.12.2003

GROZA Dana      

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134,
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40, 23-80-70   
www.patent.md 
freshsys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

65                 
19.12.2003

BÂRSAN Mihai      Str. Independenţei nr. 135, 
ap. 22, 
MD-6201, Sângerei, 
Republica Moldova 

(0 262) 2-30-73, 069902305
mbirsan@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

66                 
19.12.2003

RADU Vasile      Str. V. Stroescu nr. 8, 
MD-3900, Cahul, 
Republica Moldova 

(0 299) 2-14-96, 
(0 299) 2-15-67, 
(0 299) 2-04-49    

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

67                 
01.05.2004

CRECETOVA Alla      Bd. Cuza-Vodă nr. 45, 
ap. 52, 
MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova 

76-45-41    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

68                 
17.12.2004

CRASNOVA Nadejda      

INDEPRIN SRL

Str. Albişoara nr. 18, ap. 70, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

54-26-75, 20-29-07, 
23-80-47
Fax: 23-80-47  
crasnova05@mail.ru
indeprin@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate
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69                 
17.12.2004

CERCHES Eugen      

INDEPRIN SRL

Calea Ieşilor nr. 23, ap. 26, 
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

75-23-95, 079650624    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale  

70                 
17.12.2004

TALPĂ Sergiu      Str. Bulgară nr. 156, 
bloc 1, ap. 29, 
MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(0 231) 7-58-65    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

71                 
17.12.2004

COŞNEANU Elena      Str. Podul Înalt nr. 12, 
ap. 12, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

47-52-36, 24-55-91, 
069356741    
cosneanu@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

72                 
17.12.2004

SOCOLOVA Ecaterina      

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37,
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova

73-16-05, 72-30-21, 
21-10-27    
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

73                 
17.12.2004

MANDATARI Natalia      

INTELS-MDV SRL

Drumul Viilor nr. 42, 
bloc 3, ap. 37,
MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

73-16-05, 72-30-21, 
21-10-27    
intelsmdv@mtc.md

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

74                 
17.12.2004

ŞCERBANIUC Sergiu     Str. Ştefan cel Mare nr. 194, 
com. Răuţel, Făleşti, 
Republica Moldova 

(0 259) 7-47-28, 069022822    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

75                 
30.05.2004

SCOROGONOV Anatolii      Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, 
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

52-77-24    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

76                 
30.12.2004

VASILIEVA Valentina       Str. Alecu Russo nr. 5, 
bloc 2, ap. 54, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

49-21-72    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

77                 
30.12.2004

COTRUŢA Leonid       Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, 
ap. 57, 
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova 

46-35-10, 069120516  
Fax: 46-35-10 
cotruta@mail.ru
leonid_cotruta@yahoo.com
www.attorneypatent.md/

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

78                 
15.06.2005

ŞURGALSCHI Ecaterina       Str. Bogdan-Voievod nr. 4, 
ap. 13, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

44-67-44    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

79                 
15.06.2005

POPOVA Svetlana       Bd. Dacia nr. 38, ap. 319, 
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

76-29-06, 069741300    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

80                 
29.07.2005

NASTAS Xenia       Bd. C. Negruzzi nr. 6, 
ap. 43, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

27-32-14    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate

81                 
17.11.2005

SCHIŢCO Nina       Str. Grenoble nr. 161, 
bloc 1, ap. 12, 
MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova

79-28-71, 079461886    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale;
Invenţii; 
Modele de utilitate
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83                 
31.01.2006

BULAT Valentina      Str. N. Donici nr. 60, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

23-80-47, 43-26-78
079559818    
bulatvalentina@yandex.ru

Mărci;
Desene şi modele 
industriale; Invenţii; 
Modele de utilitate

84                 
01.03.2006

CRECETOV Veaceslav      Bd. Cuza-Vodă nr. 45, 
ap. 52, 
MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova

76-45-41    Mărci; 
Desene şi modele 
industriale; Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

85                 
30.08.2006

DOBRE Lilia      Str. Zimbrului 10A, 
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova

43-82-08,  44-99-45  
dobrelilia@yahoo.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale   

86                 
20.09.2006

CLĂTINICI Iurie      Str. Alba-Iulia nr. 97, bloc 2, 
ap. 38, Chişinău, Republica 
Moldova 

58-90-08, 069640118    
clatinici@mtc.md 
clatinich@rambler.ru

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale; Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

87
13.03.2007

LAŞCO Natalia

FS PATENT S.R.L.

Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, 
MD-2012, Chişinău,
Republica Moldova; 
c/p 233, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova

23-43-40
freshys@hotmail.com

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale 

88
12.04.2007

NOVAC Ştefan Bd. Dacia nr. 14, ap. 32, 
Chişinău, Republica 
Moldova

76-53-74  
snovac@mail.ru

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale; Invenţii; 
Modele de utilitate; 
Soiuri de plante

89
26.06.2007

ULANOV Denis

S.C. LEGALARTE S.R.L.

Str. Ciufl ea nr. 32, of. 1, 
MD-2001, Chişinău,
Republica Moldova

27-85-29
Fax: 27-85-29
attorney@rambler.ru

Mărci; 
Desene şi modele 
industriale

90
11.10.2007

ŞTIRBU Natalia

FEMIDA S.R.L.

Str. A. Russo nr. 61, 
ap. 109, 
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova

Tel./Fax: (+373 22) 22-24-36,
(+373) 69014440
nastir@gmail.com
femida.srl@gmail.com

Mărci; 
Denumiri de origine; 
Indicaţii geografi ce;
Desene şi modele 
industriale; Invenţii 

91
13.05.2008

NEKLIUDOV Valentin

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 15, 
bloc 2, ap. 19-20, 
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci,
Desene şi modele 
industriale

92
13.05.2008

ASEEVA Elena

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 15,
bloc 2, ap. 19-20, 
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci,
Desene şi modele 
industriale

93
13.05.2008

CARAGHIOZ Sergiu

Biroul BrevetMarcService

Str. Miron Costin nr. 15, 
bloc 2, ap. 19-20, 
MD-2068, Chişinău,
Republica Moldova;
c/p 1709, 
MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova

44-96-45, 49-65-93
Fax: 44-62-57
bms@bmspatent.com
www.bmspatent.com

Mărci,
Desene şi modele 
industriale

94
13.05.2008

BURUIANĂ Alexei

Biroul Asociat de Avocaţi 
Buruiană & Partners

Str. Mihail Kogălniceanu 
nr. 81, bloc 4, ap. 2,   
MD-2009, Chişinău,
Republica Moldova

20-34-48, 20-34-50  
Fax: 22-97-83
buruiana@buruiana.com
alburuiana@gmail.com
www.buruiana.com

Mărci,
Desene şi modele 
industriale
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95
17.02.2009

ŢIGANAŞ Ion

Intelectual Consulting

Bd. Renaşterii nr. 22, 
bloc 1, of. 43, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova

22-49-43
069002555
offi ce@intelect.md
www.intelect.md

Mărci;
Desene şi modele 
industriale; Invenţii;
Soiuri de plante;
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi 
tradiţionale garantate 

96
27.10.2009

CRAVCENCO Raisa Str. Ialoveni nr. 94, ap. 22,
MD-2070, Chişinău, 
Republica Moldova

28-47-53, 068113853 Mărci;
Desene şi modele 
industriale; Invenţii 

97
27.10.2009

SUHOVICI Nina Str. Oneşti nr. 9, Chişinău, 
Republica Moldova

72-36-13, 068296901
owanna_mark@mail.ru

Mărci;
Desene şi modele 
industriale; Invenţii

98
27.10.2009

ZAMISNÎI Gheorghe Str. Iazului nr. 1, bloc 3, 
ap. 10, 
MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova

(+373 22) 46-52-31,
(+373) 79654153
zamisniigh@yahoo.com

Mărci;
Desene şi modele 
industriale; Invenţii;
Soiuri de plante; 
Denumiri de origine

99
25.01.2010

SOSNOVSCHI Victor Str. Ginta Latină nr. 15, 
bloc 2, ap. 88, 
MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova

34-15-38
libertango9@rambler.ru

Mărci;
Desene şi modele 
industriale; Invenţii;
Indicaţii geografi ce;
Denumiri de origine;
Specialităţi 
tradiţionale garantate

100
03.03.2010

CEBAN Aurelia M. Cerkasskii per. 2, 
Moscova, 109012, Rusia

(+7495) 411 61 61/336 Mărci;
Desene şi modele 
industriale; Invenţii
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Simpozionul ştiinţifi co-practic „Lecturi AGEPI-2010” 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) invită 
persoanele interesate de tematica proprietăţii intelectuale la lucrările Simpozionului ştiinţifi co-
practic anual „Lecturi AGEPI”, ediţia a XII-a, care va avea loc la 21-22 aprilie curent, în Sala 
de conferinţe a AGEPI.

Tematica Simpozionului, ce include probleme actuale de protecţie şi realizare a drepturilor 
asupra obiectelor de proprietate intelectuală, va fi  abordată în cadrul secţiunilor:

I. Dreptul de autor şi drepturile conexe
II. Protecţia juridică a obiectelor de proprietate industrială

a.  invenţii şi soiuri de plante 
b. mărci de produse şi servicii; indicaţii geografi ce, denumiri de origine şi specialităţii 

      tradiţionale garantate; desene şi modele industriale 
III. Realizarea şi respectarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală 
IV. Informarea şi documentarea în domeniul proprietăţii intelectuale (tehnologiile informa-

            ţionale şi proprietatea intelectuală)
V. Proprietatea intelectuală, inovarea şi transferul tehnologic
VI. Alte aspecte ale protecţiei proprietăţii intelectuale

Relaţii la tel.: 40-05-92, 40-05-93; e-mail: alina.fodea@agepi.md   

Ediţia a III-a a Concursului republican 
„Cel mai bun elev inovator”

În scopul susţinerii şi stimulării ideilor de creativitate şi inventică ale elevilor, Academia de 
Ştiinţe a Moldovei, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, anunţă desfăşurarea celei de-a 
III-a ediţii a Concursului republican „Cel mai bun elev inovator”. 

La concurs pot participa toţi elevii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Republica 
Moldova. 

Autorii celor mai reuşite lucrări vor benefi cia de premii băneşti în valoare de 3000 de lei 
pentru locul I, 2000 de lei pentru locul II şi 1000 de lei pentru locul III. Pentru alte lucrări vor fi  
decernate 8 premii de încurajare a câte 500 de lei şi diplome de menţiune. 

Expertiza lucrărilor va fi  efectuată de către Comisia de evaluare, apreciindu-se ingeniozi-
tatea ideii, elementele inovaţionale, elementele ilustrative (desene, schiţe, fotografi i), poten-
ţialul de aplicare. 

Nominalizarea câştigătorilor va avea loc pe 22 mai 2010 în incinta Bibliotecii Ştiinţifi ce 
centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. De asemenea, vor primi dis-
tincţii cele mai active şcoli şi licee pentru participare în procesul inovativ din sistemul de 
învăţământ şcolar.  

Data limită de prezentare a dosarelor – 3 mai 2010, ora 17.00. 
Dosarele pe suport hârtie şi în format electronic se vor expedia pe adresa: 
Str. Mioriţa nr. 5, birou 400, 
MD-2001, Chişinău; 
tel.: 88-25-66; e-mail: concurs@aitt.md
Pentru detalii accesaţi:  
http://www.asm.md/?go=concursuri_detalii&m=33&n=111&new_language=0
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26 aprilie – Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale

INOVAŢIA UNEŞTE LUMEA

Mesajul Directorului General al OMPI Francis GURRY

Acum câteva decenii, lumea rămânea imensă şi destul de necunoscută pentru 
majoritatea oamenilor. Călătoriile erau lungi şi costisitoare. Cunoştinţele se expuneau pe 
hârtie şi diseminarea acestora era difi cilă. În multe locuri, practic, serviciul de telefonie 
era inexistent. Cu excepţia oraşelor mari, accesul la cultura şi arta străină era limitat. 

Rapiditatea inovării şi a asimilării acesteia la nivel mondial a schimbat perspectivele 
noastre. Acum suntem uniţi – fi zic, intelectual, social şi cultural – într-un mod greu de 
imaginat în trecut. Putem traversa continente în câteva ore. Aproape de oriunde de pe 
planetă avem acces la informaţie, putem să ne vedem şi să comunicăm, să ascultăm 
muzică, să facem şi să expediem fotografi i, folosind dispozitive care încap în palmă.

 Această conexiune universală, realizată prin web şi tehnologii fără fi r, are repercusiuni 
fenomenale asupra viitorului. „Abolind distanţele”, nu mai suntem limitaţi de spaţiul fi zic, 
iar avantajele ce rezultă sunt multiple. 

Instruirea pe web deblochează potenţialul intelectual al comunităţilor, altădată 
izolate, şi contribuie la reducerea decalajelor dintre naţiuni în ceea ce priveşte accesul 
la cunoştinţe. Tehnicile moderne de organizare a videoconferinţelor limitează călătoriile 
de afaceri, în consecinţă diminuându-se emisiile de carbon. Telefonia mobilă, utilizată de 
peste jumătate din populaţia lumii, transformă viaţa şi comunităţile: telefoanele mobile 
alimentate cu energie solară permit depistarea maladiilor, administrarea afacerilor mici 
şi coordonarea acţiunilor de salvare în caz de calamitate în zone cândva inaccesibile.

Rapiditatea gestionării şi schimbului de date accelerează ciclul inovării, facilitând 
astfel procesul colectiv de inovare şi stimulând o colaborare reciproc avantajoasă între 
companii, instituţii de cercetare şi persoane fi zice. Totodată, tehnologiile digitale oferă 
persoanelor cu aceleaşi interese posibilitatea de creare a platformelor virtuale, ce le 
permit să lucreze asupra unor proiecte şi obiective comune, precum platforma web 
a membrilor OMPI, destinată să faciliteze accesul la operele protejate prin dreptul de 
autor pentru un număr de circa 314 milioane de persoane cu dizabilităţi de vedere şi de 
citire a textelor imprimate.  

Tehnologiile inovative creează o societate realmente globală. Sistemul de proprietate 
intelectuală este o parte integrantă a acestui proces de conexiune. El înlesneşte 
schimbul de informaţii, în special prin intermediul bazelor de date ale OMPI cu acces 
liber, care sunt o adevărată comoară de know-how tehnologic. El creează cadrul 
adecvat pentru tranzacţionarea şi diseminarea tehnologiilor. El stimulează inovarea 
şi concurenţa. El contribuie la structurarea colaborării pentru a face faţă provocărilor 
globale redutabile, cum ar fi  schimbările climatice şi creşterea constantă a necesităţilor 
de resurse energetice.

OMPI se dedică misiunii sale de a asigura ca sistemul de proprietate intelectuală 
să servească în continuare scopului său fundamental – de a încuraja inovaţia şi 
creativitatea şi de a face ca benefi ciile sistemului să fi e accesibile tuturor, contribuind 
astfel la apropierea lumii. 
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