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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную 

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

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

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

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

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

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

desene şi modele) 
(OHIM)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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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.

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

согласно национальной процедуре.

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

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

PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE 
LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

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

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

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

 a  short-term patent application or a patent application 

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

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

 или на патент на изобретение

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

 Имя патентного поверенного

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

priorităţii recunoscute

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

priority date

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

подачи или даты признанного приоритета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a documentului

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

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

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

şi/sau desene

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

and/or drawings

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

описания, формулы изобретения и/или чертежей

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

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

U0  –  cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată

  –  published short-term patent application for invention

  –  опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение

Y    –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat

  –  granted short-term patent for invention

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения 

 или протеста   

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

 a  documentului

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

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

титульном листе документа

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

revendicări şi/sau desene

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

and/or drawings

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой 

части описания, формулы изобретения и/или чертежей

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 

     Published patent applications 

    Опубликованные заявки на патент на изобретение

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

    Granted patents for invention 

    Предоставленные патенты на изобретения

FF9Y   Brevete de invenţie de scurtă durată acordate

    Granted short-term patents for invention 

    Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

FA9A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase

    List of withdrawn patent applications

    Перечень отозванных заявок на патент

FC9A  Lista cererilor de brevet de invenţie respinse

    List of rejected patent applications

    Перечень отклоненных заявок на патент

FG4A  Lista brevetelor de invenţie eliberate 

    List of issued patents for invention  

    Перечень выданных патентов на изобретения

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

document

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

в титульном листе документа

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

descriere, revendicări şi/sau desene

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

claims and/or drawings

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

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

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT 

  PERFORMING  OPERATIONS. 
TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
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     Forfeiture of rights deriving from the patent for invention 
    Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение

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

NF4A  Lista brevetelor de invenţie revalidate
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   Перечень восстановленных патентов на изобретения
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке 
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их ко-
пии. 

Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе предста-
вить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося 
предметом заявки на патент. 

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

Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патент-
ной конвенцией, поданных до 26.04.2012 г., публикуются на русском языке в Бюллетене Евра-
зийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, реферат 
и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиотеке AGEPI 
на DVD носителе.  
 
 

P

P

П
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 (21) a 2011 0097 (13) A2 

(51) Int. Cl.: C01G 49/06 (2006.01)  
C30B 29/16 (2006.01)  
C30B 7/14 (2006.01)  
B81C 99/00 (2010.01)  

(22) 2011.01.24 
(67)* s 2011 0019, 2011.10.26 
(71) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) GRABCO Daria, MD; ŞIKIMAKA Olga, MD; 

VOLODINA Galina, MD; TĂZLĂVAN Victor, MD; 
HAREA Evghenii, MD; DANIŢĂ Zinaida, MD 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Procedeu de creştere a microcristalelor 

ultrapure de oxid de fier 

(57) Invenţia se referă la procedee de obţinere a 
cristalelor ultrapure de oxid de fier (α-Fe2O3) 
de dimensiuni micronice şi submicronice cu 
utilizarea plantelor vii în calitate de transportor 
şi de depou al soluţiei iniţiale pentru sinteza 
oxidului şi poate fi aplicată la producerea cris-
talelor ultrapure de oxid de fier pentru biome-
dicină – în calitate de material de contrast or-
ganotrop pentru rezonanţă magnetică, în 
electrotehnică pentru înregistrări magnetice, 
în calitate de termometre magnetice datorită 
proprietăţilor paramagnetice în câmp magne-
tic slab, în calitate de catalizatori în compuşi 
pirotehnici, pigmenţi minerali în diferite dome-
nii ale industriei etc. 
Scopul prezentei invenţii este crearea unui pro-
cedeu care cere puţine cheltuieli de obţinere  
a cristalelor ultrapure de oxid de fier (α-Fe2O3) 
de dimensiuni micronice şi submicronice. 
Procedeul include menţinerea lujerilor plante-
lor vii în soluţie concentrată de clorură de fier 
timp de 2…3 zile la temperatura camerei, în-
călzirea lor până la temperatura coacerii în 
fiolă deschisă timp de 8…10 ore, coacerea la 
temperatura de 600…650°C timp de 2…3 ore 
şi răcirea lentă până la temperatura camerei 
în regim de etuvă deconectată. 
Rezultatul tehnic constă în obţinerea cristale-
lor ultrapure de oxid de fier (α-Fe2O3) de di-
mensiuni micronice şi submicronice datorită 
utilizării celulelor de plante vii în calitate de 
transportor şi depou al soluţiei iniţiale pentru 
sinteza compusului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Method for producing ultrapure microcrys-

tals of iron oxide 

(57) The invention relates to methods for produc-
ing ultrapure crystals of iron oxide (α-Fe2O3) 
of micron and submicron sizes using living 

plants as transporter and depot of the initial 
solution for oxide synthesis and can be used 
in the production of ultrapure crystals of iron 
oxide for biomedicine – as organotropic mag-
netic resonance contrast agent, in electrical 
engineering for magnetic recording, as mag-
netic thermometers due to the paramagnetic 
properties in a weak magnetic field, as cata-
lysts in pyrotechnic compounds and mineral 
pigments in various fields of industry, etc. 
The aim of the present invention is the crea-
tion of a low-cost method for producing ul-
trapure crystals of iron oxide (α-Fe2O3) of mi-
cron and submicron sizes. 
The method includes the maintenance of 
stems of living plants in a concentrated solu-
tion of ferric chloride during 2…3 days at the 
room temperature, their heating to the anneal-
ing temperature in an open vial during 8…10 
hours, annealing at the temperature of 
600…650°C during 2…3 hours and the slow 
cooling up to the room temperature in the re-
gime of disconnected stove. 
The technical result consists in producing ul-
trapure crystals of iron oxide (α-Fe2O3) of mi-
cron and submicron sizes by using the cells of 
living plants as transporter and depot of the 
initial solution for compound synthesis. 

 

  Claims: 1 
  Fig.: 5 

* 

*     * 
(54) Способ выращивания сверхчистых ми-

крокристаллов оксида железа 

(57) Изобретение относится к способам полу-
чения сверхчистых кристаллов оксида же-
леза (α-Fе2О3) микронных и субмикронных 
размеров с использованием живых расте-
ний в качестве транспортера и депо исход-
ного раствора для синтеза оксида и может 
найти применение в производстве сверх-
чистых кристаллов оксида железа для био-
медицины – в качестве органотропного 
магнитно-резонансного контрастного сред-
ства, в электротехнике для магнитной за-
писи, в качестве магнитных термометров 
благодаря парамагнитным свойствам в 
слабом магнитном поле, как катализаторы 
в пиротехнических соединениях и мине-
ральные пигменты в различных областях 
промышленности и т.п. 
Задачей настоящего изобретения является 
создание малозатратного способа получе-
ния сверхчистых кристаллов оксида желе-
за (α-Fе2О3) микронных и субмикронных 
размеров. 
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Способ включает выдержку стебельков 
живых растений в концентрированном рас-
творе хлорного железа в течение 2…3 дней 
при комнатной температуре, их нагрев до 
температуры отжига в открытой ампуле в 
течение 8…10 часов, отжиг при температу-
ре 600…650°С в течение 2…3 часов и 
медленное охлаждение до комнатной тем-
пературы в режиме выключенной печи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технический результат состоит в получе-
нии сверхчистых кристаллов оксида желе-
за (α-Fе2О3) микронных и субмикронных 
размеров благодаря использованию клеток 
живых растений в качестве транспортера и 
депо исходного раствора для синтеза со-
единения. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 5 
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FF4A Brevete de inven ţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

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

 

O 

A 

Л 
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(11) 4180 (13) B2 
(51) Int. Cl.: A61K 9/16 (2006.01)  

A61K 31/395 (2006.01)  
A61K 31/44 (2006.01)  
A61P 31/04 (2006.01)  
A61K 9/16 (2006.01)  
A61P 1/00 (2006.01)  
A61P 1/04 (2006.01)  
A61P 29/00 (2006.01)  
C07D 498/22 (2006.01)  

(21) a 2007 0267 
(22) 2006.03.06 
(31) BO 2005 A 000123 
(32) 2005.03.07 
(33) IT 
(85) 2007.10.05 
(86) PCT/EP2006/002022, 2006.03.06 
(87) WO 2006/094737 A2, 2006.09.14 
(71)(73) ALFA WASSERMANN S.P.A., IT 
(72)  VISCOMI Giuseppe Claudio, IT; PALAZZINI 

Ernesto, IT; ZAMBONI Villiam, IT; PANTALEO 
Maria Rosaria, IT 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Procedeu de fabricare a compozi ţiilor far-

maceutice cu con ţinut de rifaximin ă sub 
form ă de microgranule gastrorezistente, 
compozi ţii şi utilizarea lor în tratamentul 
afec ţiunilor inflamatoare ale intestinelor 

(57) Invenţia se referă la un procedeu de fabricare 
a compoziţiilor farmaceutice cu conţinut de 
rifaximină sub formă de microgranule gastro-
rezistente, la compoziţii în baza microgranu-
lelor gastrorezistente respective şi la utiliza-
rea lor în tratamentul afecţiunilor inflamatoa-
re ale intestinelor. 
Procedeul de fabricare constă în pulverizarea 
într-un aparat cu pat fluidizat printr-o duză 
sub o presiune de 1,0…1,5 bari şi la o viteză 
de 150…300 g/min a unei suspensii apoase, 
care conţine un polimer gastrorezistent şi 
agenţi auxiliari. Totodată în aparat se menţi-
ne în suspensie rifaximină activă împreună 
cu un agent de sporire a fluidităţii cu ajutorul 
unui curent de aer încălzit până la temperatu-
ra de 50…75oC şi cu un debit de ieşire de 
450…650 m3/oră. 
Microgranulele de rifaximină fabricate con-
form procedeului revendicat şi compoziţiile 
farmaceutice în baza lor sunt gastrorezistente 
datorită acoperirii polimerice insolubile la pH 
1,5…4,0 şi solubile la pH 5,0…7,7 şi pot fi 
utilizate la fabricarea preparatelor medica-
mentoase pentru tratamentul efectiv al 
afeciunilor inflamatoare ale intestinelor, în 
special al maladiei Crohn. 

 
  Revendicări: 17 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Process for the manufacture of pharma-
ceutical formulations containing rifaximi-
nin in the shape of gastroresistant micro-
granules, formulations and their use in 
the treatment of inflammatory bowel di-
seases 

(57) The invention relates to a process for the 
manufacture of pharmaceutical formulations 
containing rifaximinin in the shape of 
gastroresistant microgranules, to formula-
tions on base of said gastroresistant 
microgranules and to their use in the treat-
ment of inflammatory bowel diseases. 
The process for manufacture consists in 
spraying under a pressure between 1.0 and 
1.5 bar and at a flow speed between 150 and 
300 g/min through a nozzle an aqueous sus-
pension containing a gastroresistant polymer 
together with auxiliary agents into a fluid bed 
apparatus in which an air flow warmed at a 
temperature between 50…75°C and with an 
output between 450 and 650 m3/hour keeps 
in suspension the active principle rifaximin 
mixed with a fluidity-enhancing agent. 
The rifaximin microgranules manufactured 
according to the process claimed and the 
pharmaceutical formulations on their base 
are gastroresistant due to a polymer coating 
insoluble at pH values between 1.5 and 4.0 
and soluble at pH values between 5.0 and 
7.7 and can be used in the manufacture of 
medicinal preparations for the effective 
treatment of inflammatory bowel diseases 
and mainly Crohn’s disease. 

 
  Claims: 17 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Способ изготовления фармацевтиче-
ских композиций с содержанием ри-
факсимина в форме гастрорезистент-
ных микрогранул, композиции и их ис-
пользование для лечения воспали-
тельных заболеваний кишечника 

(57) Изобретение относится к способу изго-
товления фармацевтических композиций, 
содержащих рифаксимин в виде гастро-
резистентных микрогранул, к композициям 
на основе соответствующих гастрорези-
стентных микрогранул и к их применению 
для лечения воспалительных заболева-
ний кишечника. 
Способ изготовления состоит в пульвери-
зации в аппарат с псевдоожиженным сло-
ем через форсунку под давлением 1,0…1,5 
бар и при скорости 150…300 г/мин водной 
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суспензии, содержащей гастрорезистент-
ный полимер и вспомогательные вещест-
ва. При этом в аппарате поддерживают в 
суспензии активный рифаксимин вместе с 
повышающим текучесть агентом при по-
мощи потока воздуха, нагретого до тем-
пературы 50…75°С и с выходным расхо-
дом 450…650 м3/час. 
Микрогранулы рифаксимина, изготовлен-
ные согласно заявленному способу и фар-
мацевтические композиции на их основе 
являются гастрорезистентными благодаря 
полимерному покрытию нерастворимому 
при рН 1,5…4,0 и растворимому при  
рН 5,0…7,7 и могут быть применены при 
изготовлении лекарственных препаратов 
для эффективного лечения воспалитель-
ных заболеваний кишечника, в частности 
болезни Крона. 

 
 П. формулы: 17 
 Фиг.: 4 
 

 
(11) 4181 (13) B2 
(51) Int. Cl.: F23G 5/00 (2006.01)  

F23G 5/027 (2006.01)  
F23G 5/24 (2006.01)  
F23B 30/00 (2006.01)  
F23H 15/00 (2006.01)  
F23H 9/10 (2006.01)  

(21) a 2011 0076 
(22) 2011.08.02 
(71)(73) GLORIN GRUP, US; PROCOPIUC Serghei, 

MD 
(72)  PROCOPIUC Serghei, MD 
(74) GLAZACEVA Galina 
(54) Generator de gaz pentru prelucrarea de-

şeurilor menajere solide 
(57) Invenţia se referă la dispozitivele de reciclare 

a deşeurilor menajere şi industriale solide şi 
poate fi utilizată pentru producerea gazului 
de generator cu utilizarea ulterioară a aces-
tuia pentru obţinerea energiei electrice sau 
termice. 
Generatorul de gaz pentru prelucrarea 
deşeurilor menajere solide conţine dozatoare 
cu ecluze de încărcare a materiei prime, care 
includ un buncăr de primire (1) şi clape de 
ecluză (2), dotate cu şubere mobile cu 
garnituri de etanşare şi acţionări electrice, şi 
un reactor (3) pentru piroliză. Reactorul (3) 
constă dintr-un corp (4) cilindric vertical cu 
zone de încărcare (5), de reacţie (6) şi de 
cenuşă (7), un racord (8) de evacuare a 
gazului de generator, amplasat în partea su-
perioară a corpului (4), un circuit de formare 

a aburului, executat în formă de cămaşă de 
apă (9), instalată din partea exterioară a 
corpului (4) în jurul lui şi dotată cu o conduc-
tă (10) pentru aducerea aburului din partea ei 
superioară în reactor (3) printr-un racord (16) 
de debitare a aburului, un grătar (11) cu bare 
conic cav cu suprafaţa laterală perforată, 
fixat rigid în zona de cenuşă (7), deasupra 
căruia este amplasat cu posibilitatea de 
rotaţie un agitator (12), fixat pe un arbore 
(13), care trece prin grătar (11) şi este activat 
de un motor electric-reductor (14), reglat de 
un sistem de comandă, totodată axa agita-
torului (12) coincide cu axa de simetrie a 
grătarului (11). Reactorul (3) mai constă 
dintr-un aprinzător (17), instalat în zona de 
cenuşă (7), şi un racord (15) de admisiune a 
aerului în reactor. Racordul (16) de debitare 
a aburului şi racordul (15) de admisiune a 
aerului în reactor sunt instalate în partea 
inferioară a grătarului (11). În partea de jos a 
reactorului (3) sunt instalate dozatoare cu 
ecluze de descărcare a reziduului solid. 
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în opti-
mizarea regimului de temperatură şi a inten-
sităţii decurgerii procesului de piroliză, asi-
gurarea unui nivel redus de emanare a sub-
stanţelor nocive la exploatare, eliminarea 
completă a reziduului de cenuşă de pe grăta-
rul cu bare în regim de funcţionare continuă. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Gas generator for processing of solid do-
mestic waste 

(57) The invention relates to devices for disposal 
of solid domestic and industrial waste and 
can be used to generate producer gas with 
its subsequent use to produce electric or 
thermal energy. 
The gas generator for processing of solid 
domestic waste contains sluice raw material 
loading feeders, which include a receiving 
hopper (1) and sluice valves (2), fitted with 
mobile gates with seals and electrical drives, 
and a reactor (3) for pyrolysis. The reactor 
(3) consists of a vertical cylindrical body (4) 
with loading (5), reaction (6) and ash (7) 
zones, a producer gas discharge manifold 
(8), which is located in the upper part of the 
body (4), a vaporescent circuit made in the 
shape of a water jacket (9), mounted on the 
outside of the body (4) around it and 
equipped with a pipeline (10) for water vapor 
supply from its upper part in the reactor (3) 
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through a water vapor delivery nozzle (16), a 
hollow conical fire grate (11) with a perfo-
rated lateral surface, rigidly fixed in the ash 
zone (7), above which is located with the pos-
sibility of rotation an agitator (12), moun-ted 
on a shaft (13), which passes through the 
grate (11) and is driven by an electric motor-
reducer (14), regulated by a control system, at 
the same time the axis of the agitator (12) is 
aligned with the axis of symmetry of the grate 
(11). The reactor (3) further consists of an ig-
niter (17), installed in the ash zone (7), and a 
branch pipe (15) for air supply in the reactor. 
The water vapor delivery nozzle (16) and the 
branch pipe (15) for air supply in the reactor 
are installed in the lower part of the grate (11). 
In the lower part of the reactor (3) are installed 
sluice solid residue discharge feeders. 
The technical result of the invention is opti-
mization of the temperature regime and the 
pyrolysis process behavior intensity, provid-
ing a low level of harmful emissions during 
operation, complete removal of ash residue 
from the fire grate in a continuous operation 
regime. 
 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Газогенератор для переработки твер-
дых бытовых отходов 

(57) Изобретение относится к устройствам для 
утилизации твердых бытовых и промыш-
ленных отходов и может быть использовано 
для выработки генераторного газа с после-
дующим его использованием для получения 
электрической или тепловой энергии. 
Газогенератор для переработки твердых 
бытовых отходов содержит шлюзовые до-
заторы загрузки сырья, которые включают 
приемный бункер (1) и шлюзовые заслон-
ки (2), снабженные подвижными шибера-
ми с уплотнителями и электрическими 
приводами, и реактор (3) для пиролиза. 
Реактор (3) состоит из вертикального ци-
линдрического корпуса (4) с загрузочной 
(5), реакционной (6) и зольной (7) зонами, 
патрубка (8) отвода генераторного газа, 
расположенного в верхней части корпуса 
(4), парообразующего контура, выполнен-
ного в виде водяной рубашки (9), установ-
ленной с внешней стороны корпуса (4) во-
круг него и снабженной трубопроводом  
 

(10) для подвода от ее верхней части во- 
дяного пара в реактор (3) через патрубок 
(16) подачи водяного пара, конической 
полой колосниковой решетки (11) с пер-
форированной боковой поверхностью, 
жестко закрепленной в зольной зоне (7), 
над которой размещен с возможностью 
вращения ворошитель (12), закрепленный 
на валу (13), который проходит сквозь ре-
шетку (11) и приводится в движение элек-
тродвигателем-редуктором (14), регули-
руемым системой управления, при этом 
ось ворошителя (12) совмещена с осью 
симметрии решетки (11). Реактор (3) еще 
состоит из запальника (17), установленно-
го в зольной зоне (7), и патрубка (15) под-
вода воздуха в реактор. Патрубок (16) по-
дачи водяного пара и патрубок (15) под-
вода воздуха в реактор установлены в 
нижней части решетки (11). В нижней час-
ти реактора (3) установлены шлюзовые 
дозаторы выгрузки твердого остатка. 
Технический результат изобретения за-
ключается в оптимизации температурного 
режима и интенсивности протекания про-
цесса пиролиза, обеспечении низкого 
уровня выброса вредных веществ при 
эксплуатации, полном удалении зольного 
остатка с колосниковой решетки в режиме 
непрерывного действия. 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 3 
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FF9Y Brevete de invenţie  
de scurtă durată acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 537 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 1/00 (2006.01)  

A01G 17/00 (2006.01)  
(21) s 2012 0011 
(22) 2012.01.24 
(71)(73) UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  BALAN Valerian, MD; PEŞTEANU Ananie, 

MD; IVANOV Igor, MD; VĂMĂÎŞESCU Serghei, 
MD; TÎRSINA Oleg, MD 

(54) Procedeu de tăiere a ramurilor pomului de 
măr 

(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 
un procedeu de tăiere a ramurilor de măr. 
Procedeul, conform invenţei, include 
scurtarea în primul an de tăiere a ramurilor 
anuale erecte şi bine dezvoltate de 
prelungire a axului ramurilor de semischelet  
la cep de 1015 cm, scurtarea şi subordo-
narea urmă-toarei ramuri, care va înlocui 
axul, la prima ramură scurtată; în anul doi de 
tăiere  cepul împreună cu ramurile dezvoltate 
pe el se suprimă la baza ramurii bienale; în 
partea superioară a ramurilor de semischelet 
axul se taie la cep de 1015 cm, iar ramura 
subterminală se subordonează axului 
scurtat, totodată în următorii ani tăierea se 
efectuează conform schemei stabilite. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Process for pruning apple tree branches 
(57) The invention relates to agriculture, in par-

ticular to a process for pruning apple tree 
branches. 
The process, according to the invention, in-
cludes shortening in the first year of pruning 
of well-developed annual erect branches in 
prolongation of the axis of semi-scaffold 
branches to a knot of 10…15 cm, shortening 
and subordination of the next branch, which 
will replace the axis, to the first shortened 
branch; in the second year of pruning the 
knot with the developed thereon branches is 
removed at the base of the biennial branch; 
at the top of the semi-scaffold branches the 
axis is trimmed to a knot of 10…15 cm, and 
the subterminal branch is subordinated to the 
shortened axis, while in subsequent years 
pruning is carried out in accordance with the 
established scheme. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Способ обрезки ветвей яблони 
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству, в частности к способу обрезки яблони. 
Способ, согласно изобретению, включает 
укорачивание в первый год обрезки хоро-
шо развитых одногодичных прямых вет-
вей продолжения проводника полускелет-
ных ветвей на сучок в 1015 см, укорачи-
вание и соподчинение следующей ветви, 
которая будет заменять проводник, пер-
вой укороченной ветви; на второй год об-
резки сучок вместе с развитыми на нем 
ветвями удаляют у основания двухгодич-
ной ветви; в верхней части полускелетных 
ветвей проводник обрезают на сучок в 
1015 см, а расположенную ниже ветвь 
соподчиняют укороченному проводнику, 
при этом в последующие годы обрезку 
осуществляют в соответствии с установ-
ленной схемой. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
 

 
(11) 538 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01K 53/00 (2006.01)  

A23K 1/16 (2006.01)  
(21) s 2012 0019 
(22) 2012.01.30 
(71)(73) EREMIA Nicolai, MD 
(72)  EREMIA Nicolae, MD; CRASOCICO Petru, 

BY; ZAGAREANU Andrei, MD; BAHCIVANJI 
Mihail, MD; CAISÎN Larisa, MD; COVALENCO 
Alexei, UA; EREMIA Nina, MD 

(54) Procedeu de creştere a albinelor 
(57) Invenţia se referă la apicultură, în particular 

la un procedeu de creştere a albinelor. 
Procedeul include hrănirea albinelor cu sirop 
de zahăr de 50%, în care se introduce un 
aditiv furajer, care include tulpini de lacto- şi 
bifidobacterii în cantitate de 1106 UFC/g, 
prercum şi, în % mas.: lactuloză până la 5, 
extract de drojdii până la 20, pectină până la 
10, în cantitate de 50200 mg/L de sirop. 
Hrănirea se efectuează din calculul un litru 
de amestec la o familie de albine, seara, 
peste fiecare 1012 zile, începând din 
primele zile ale lunii aprilie până la începutul 
culesului principal. 
Rezultatul invenţiei constă în creşterea 
puterii familiei de albine, a prolificităţii 
mătcilor, a numărului de puiet căpăcit şi în 
sporirea producţiei de miere. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Process for raising bee colonies 
(57) The invention relates to beekeeping, in par-

ticular to a process for raising bee colonies. 
The process comprises additional feeding of 
bees with 50% sugar syrup, in which is intro-
duced a feed supplement, including lacto-
and bifidobacteria in a quantity of 1·106 
CFU/g, and in mass %: lactulose up to 5, 
yeast extract up to 20, pectin up to 10, in a 
quantity of 50200 mg/L of syrup. Feeding 
is carried out at the rate of one liter of mix-
ture to a bee colony in the evening, every 
1012 days, starting from the first days of 
April up to the beginning of the main honey 
crop. 
The result of the invention is to increase the 
strength of bee colonies, prolificacy of bee 
females, the number of sealed brood and to 
increase honey productivity. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ выращивания пчел 
(57) Изобретение относится к пчеловодству, в 

частности к способу выращивания пчел. 
Способ включает подкормку пчел 50% са-
харным сиропом, в который вводят кор-
мовую добавку, включающую лакто- и би-
фидобактерии в количестве 1106 КОЕ/г, а 
также в масс.%: лактулозу до 5, экстракт 
дрожжей до 20, пектин до 10, в количестве 
50200 мг/л сиропа. Подкормку осущест-
вляют из расчета один литр смеси на пче-
лосемью вечером, через каждые 1012 
дней, начиная с первых дней апреля до 
начала главного медосбора.  
Результат изобретения состоит в повы-
шении силы пчелиных семей, плодовито-
сти маток, количества запечатанного рас-
плода и в увеличении медовой продук-
тивности. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 539 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)  
(21) s 2012 0017 
(22) 2012.01.26 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  CASIAN Dumitru, MD; GUŢU Eugen, MD 
(74) VOZIANU Maria 

(54) Metodă de prevenire a neovascularizării 
după crossectomie 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
chirurgie şi poate fi utilizată pentru preveni-
rea neovascularizării după crossectomie. 
Conform invenţiei, metoda revendicată con-
stă în aceea că se efectuează anestezia lo-
cală sau generală, se efectuează o incizie de 
34 cm în regiunea plicii inghinale, se secţi-
onează toate tributările venoase în regiunea 
joncţiunii safeno-femurale, se mobilizează şi 
se secţionează vena safena mare nemijlocit 
la locul revărsării în vena femurală comună, 
după care bontul venei safena mare se 
ligaturează. Suplimentar, marginile libere ale 
bontului se suturează spre centru modelând 
bontul în formă de 8, totodată colţurile 
bontului se tracţionează spre centrul bontului 
şi se fixează cu acelaşi fir, după care plaga 
se suturează pe straturi. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for prevention of neovasculariza-
tion after crossectomy 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to surgery and can be used for prevention of 
neovascularization after crossectomy. 
According to the invention, the claimed 
method consists in the fact that it is per-
formed the local or general anesthesia, is 
performed an incision of 3…4 cm in the re-
gion of inguinal fold, are transected all ve-
nous tributaries in the region of sapheno-
femoral junction, is mobilized and transected 
the great saphenous vein directly in the place 
of its confluence with the common femoral 
vein, after which the stump of the great sa-
phenous vein is sutured. Additionally, the 
free edges of the stump are sutured to the 
center modeling the stump in the shape of 8, 
at the same time the corners of the stump 
are pulled to the center of the stump and 
fixed with the same thread, and then the 
wound is sutured in layers. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод предотвращения неоваскуляри-
зации после кроссэктомии 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к хирургии и может быть исполь-
зовано для предотвращения неоваскуля-
ризации после кроссэктомии. 
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Согласно изобретению, заявленный ме-
тод состоит в том, что выполняют мест-
ную или общую анестезию, выполняют 
разрез в области паховой складки 34-х 
см, пересекают все венозные притоки в 
области сафено-феморального соустья, 
мобилизуют и пересекают большую под-
кожную вену непосредственно в месте ее 
впадения в общую бедренную вену, после 
чего культю большой подкожной вены 
ушивают. Дополнительно, свободные края 
культи ушивают к центру нитью модели-
руя культю в виде 8, при этом углы культи 
подтягивают к центру культи и фиксируют 
той же нитью после чего рану послойно 
ушивают. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 540 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 18/22 (2006.01)  

A61N 5/10 (2006.01)  
(21) s 2010 0165 
(22) 2010.10.04 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

NICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al 
AŞM, MD 

(72)  NICA Iurie, MD; POGORELSCHI Leonid, MD; 
MAXIMOV Evgheni, MD; DEŞANU Pintilie, 
MD; IAVORSCHI Constantin, MD; BOLOGA 
Vitalie, MD; NAHABA Vladimir, MD; ŢÎMBALARI 
Emilia, MD 

(54) Dispozitiv pentru tratamentul cavităţilor 
infectate ale organelor interne cu iradiere 
fotonică 

(57) Invenţia se referă la utilaje medicale, în spe-
cial la un dispozitiv pentru tratarea cavităţilor 
infectate ale organelor interne cu iradiere fo-
tonică. 
Dispozitivul, conform invenţiei, conţine în 
calitate de sursă de iradiere fotonică un tub 
cu vapori de mercur sub  înaltă presiune ce 
emite o radiaţie cu lungimea de undă de 
250500 nm, precum şi un condensor de 
cuarţ, un obturator, un ghid optic cu doi 
conectori şi un ac pentru puncţie, un bloc de 
alimentare unit cu tubul cu mercur prin 
intermediul unui stabilizator de putere şi cu 
un timer-dozator pentru dirijarea obturatoru-
lui, un bloc pentru măsurarea puterii radiaţiei 
în ghidul optic, care include un fotoreceptor 
conectat cu un indicator optic. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for treatment of infected cavities of 
internal organs with photon radiation 

(57) The invention relates to medical devices, in 
particular to a device for treatment of infected 
cavities of internal organs with photon radiation. 
The device, according to the invention, con-
tains as a source of photon radiation a high-
pressure mercury lamp emitting a radiation in 
the wavelength range of 250500 nm, and a 
quartz condenser, a shutter, an optical 
waveguide with two connectors and a needle 
for puncture, a power supply connected to 
the mercury lamp by a power regulator and 
with a metering timer to control the shutter, a 
unit for measuring the radiation power in the 
optical waveguide, which includes a photore-
ceptor connected to an optical indicator. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для лечения инфицирован-
ных  полостей внутренних органов фо-
тонным излучением 

(57) Изобретение относится к медицинскому 
оборудованию, в частности к устройству 
для лечения инфицированных полостей 
внутренных органов фотонным излучением.  
Устройство, согласно изобретению, со-
держит в качестве источника фотонного 
излучения ртутную лампу высокого дав-
ления с  излучением в диапазоне длины 
волны 250500 нм, а также кварцевый 
конденсор, затвор, оптический волновод с 
двумя соединителями и иглой для пунк-
ции, блок питания, соединённый с ртутной 
лампой посредством стабилизатора мощ-
ности и с таймером-дозатором для регу-
лировки затвора, блок для измерения ра-
диационной мощности в оптическом вол-
новоде, который включает фоторецептор 
соединенный с оптическим индикатором. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
 

 
(11) 541 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B28B 3/00 (2006.01)  

B28B 3/08 (2006.01)  
B30B 11/02 (2006.01)  

(21) s 2011 0162 
(22) 2011.10.21 
(71)(73) NECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD; 

CIURILOV Valerii Victor, RU 
(72)  NECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD 
(74) SCOROGONOV Anatolii 
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(54) Maşină de presare 
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în 

special la maşinile pentru industria materiale-
lor de construcţie şi poate fi aplicată la bri-
chetarea deşeurilor de materiale şi produse 
agricole şi industriale. 
Maşina de presare conţine un corp cilindric 
(1) cu o cameră de presare (2), executată cu 
o gură de încărcare superioară (3) şi o gură 
inferioară (6), şi dotată cu nişte poansoane 
orizontale (9) direcţionate opus faţă de axul 
corpului cilindric (1), instalate în ghidaje (10) 
şi unite cu nişte biele (11), conectate printr-o 
pârghie cu un dispozitiv de acţionare. 
Pârghia este executată în formă de inel de 
forţă (12) coaxial cu corpul cilindric (1), care 
este cuprins din exterior. Maşina de presare 
conţine suplimentar un poanson superior (4), 
montat pe un ghidaj (5) cu posibilitatea 
mişcării rectilinii alternative în planurile 
orizontal şi vertical. Configuraţia poansonului 
superior (4) corespunde configuraţiei gurii de 
încărcare superioare (3) a camerei de 
presare (2), iar în gura inferioară (6) a 
camerei de presare (2) sunt montate un 
suport (7) şi un împingător (8). 

 

  Revendicări: 1 

  Figuri: 6 

* 

*     * 
(54) Pressing machine 
(57) The invention relates to mechanical engi-

neering, in particular to machines for the 
building materials industry and can be used 
for briquetting agricultural and industrial 
product and material waste. 
Pressing machine comprises a cylindrical 
body (1) with a pressure chamber (2), made 
with an upper loading gate (3) and a lower 
gate (6), and equipped with opposite directed 
relative to the axis of the cylindrical body (1) 
horizontal punches (9), installed in guides 
(10) and connected to connecting rods (11), 
connected by a lever to a drive. The lever is 
made in the form of force ring (12) coaxial 
with the cylindrical body (1), which is encom-
passed from the outside. Pressing machine 
further includes an upper punch (4), mounted 
on a guide (5) with the possibility of recipro-
cating motion in the horizontal and vertical 
planes. The configuration of the upper punch 
(4) corresponds to the configuration of the 
upper loading gate (3) of the pressure cham- 
 

ber (2), and in the lower gate (6) of the pres-
sure chamber (2) are mounted a stopper (7) 
and a pusher (8). 

 

  Claims: 1 

  Fig.: 6 

* 

*     * 
(54) Прессовочная машина 
(57) Изобретение относится к машинострое-

нию, в частности к машинам для промыш-
ленности строительных материалов и мо-
жет найти применение при брикетирова-
нии отходов сельскохозяйственных и про-
мышленных продуктов и материалов. 
Прессовочная машина содержит цилинд-
рический корпус (1) с камерой прессова-
ния (2), выполненной с верхним загрузоч-
ным окном (3) и нижним окном (6), и снаб-
жённой встречно направленными относи-
тельно оси цилиндрического корпуса (1) 
горизонтальными пуансонами (9), уста-
новленными в направляющих (10) и со-
единёнными с шатунами (11), связанными 
посредством рычага с приводом. Рычаг 
выполнен в виде силового кольца (12) со-
осного с цилиндрическим корпусом (1), ко-
торый охвачен снаружи. Прессовочная 
машина дополнительно содержит верхний 
пуансон (4), смонтированный на направ-
ляющей (5) с возможностью возвратно-
поступательного перемещения в горизон-
тальной и вертикальной плоскостях. Кон-
фигурация верхнего пуансона (4) соответ-
ствует конфигурации верхнего загрузочно-
го окна (3) камеры прессования (2), а в 
нижнем окне (6) камеры прессования (2) 
смонтированы упор (7) и выталкиватель 
(8). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 6 
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(11) 542 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C22C 12/00 (2006.01)  

C30B 29/52 (2006.01)  
C30B 29/62 (2006.01)  
H01B 13/06 (2006.01)  
H01L 35/18 (2006.01)  
H01L 35/28 (2006.01)  

(21) s 2012 0008 
(22) 2012.01.13 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

NICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al 
AŞM, MD 

(72)  NIKOLAEVA Albina, MD; BODIUL Pavel, MD; 
KONOPKO Leonid, MD; ŢURCAN Ana, MD 

(54) Material termoelectric anizotropic pe bază 
de bismut 

(57) Invenţia se referă la tehnica electronică şi 
poate fi utilizată pentru confecţionarea ter-
moelectrozilor pentru generatoare termo-
electrice.  
Materialul termoelectric anizotropic pe bază 
de bismut, conform invenţiei, constă din 
bismut dopat cu staniu, unde concentraţia 
staniului constituie 0,155% at., totodată 
materialul este confecţionat în formă de 
microfir în izolaţie de sticlă de molibden. 

 

  Revendicări: 1 

  Figuri: 1 

* 

*     * 
(54) Thermoelectric anisotropic material on 

base of bismuth 
(57) The invention relates to electronic equipment 

and can be used for the manufacture of 
termoelectrodes for thermoelectric genera-
tors. 
The thermoelectric anisotropic material on 
base of bismuth, according to the invention, 
consists of tin-doped bismuth, where the 
concentration of tin is 0.155 at. %, at the 
same time the material is made as a 
microwire in glass molybdenum insulation. 

 

  Claims: 1 

  Fig.: 1 

* 

*     * 
(54) Термоэлектрический анизотропный ма-

териал на основе висмута 
(57) Изобретение относится к электронной тех-

нике и может быть использовано для из-
готовления термоэлектродов для термо-
электрических генераторов.  
Термоэлектрический анизотропный мате-
риал на основе висмута, согласно изобре-

тению, состоит из висмута легированного 
оловом, где концентрация олова состав-
ляет 0,155 at. %, при этом материал изго-
товлен в виде микропровода в молибде-
новой стеклянной изоляции. 

 

 П. формулы: 1 

 Фиг.: 1 

 

 
(11) 543 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H04B 3/54 (2006.01)  

G01R 27/16 (2006.01)  
H04B 3/46 (2006.01)  
H04B 3/32 (2006.01)  

(21) s 2012 0007 
(22) 2012.01.13 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

NICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al 
AŞM, MD 

(72)  PENIN Alexandr, MD; SIDORENKO Anatol, 
MD 

(54) Procedeu de transmitere a două semnale 
prin linia de curent continuu cu trei con-
ductoare 

(57) Invenţia se referă la procedee de transmitere 
a două semnale analogice şi poate fi utilizată 
în interfeţe de comunicaţie la transmiterea in-
formaţiei, la măsurarea valorilor rezistenţelor 
a două termo- sau tensorezistoare.  
Procedeul de transmitere a două semnale 
prin linia de curent continuu cu trei 
conductoare include transmiterea semnalului 
analogic de la un emiţător la un receptor, 
amplasate pe linia de comunicaţie asociată 
cu linia de curent continuu, prin variaţia 
rezistenţei emiţătorului în două conductoare, 
al treilea fiind un conductor comun, 
conectând consecutiv rezistoarele din două 
seturi, formate fiecare din patru rezistoare, 
trei dintre care, cu conductanţele 

,,0 11  SS YY 1
1
G

SY  din primul set şi 

,,0 22  SS YY 2
2

G
SY  din al doilea set, 

sunt de referinţă, iar al patrulea, cu 

conductanţele 1SY  şi 2SY , respectiv, din 

primul şi al doilea seturi, este informaţional şi 
se calculează conform semnalelor transmise, 
respectiv, UC1 şi UC2, totodată se 
prestabileşte prin rezistorul de referinţă cu 

conductanţa 
1

1
G

SY curentul nul printr-o 

valoare arbitrară a conductanţei YS2 şi prin 

rezistorul de referinţă cu conductanţa 
2

2
G

SY  

valoarea conductanţei YS1. Procedeul mai in-
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clude citirea de către receptor a valorilor 
curenţilor corespunzători la intrare şi  
calculul valorilor semnalelor transmise UC1 şi 
UC2 conform seturilor respective de curenţi I3 

şi I4 la intrarea liniei de comunicaţie. 
 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Method for transmission of two signals 
through the three-wire direct current line 

(57) The invention relates to methods for trans-
mission of two analog signals and can be 
used in connection interfaces during infor-
mation transmission, in the measurement of 
resistance values of two thermisters or re-
sistance strain gauges. 
The method for transmission of two signals 
through the three-wire direct current line in-
cludes the transmission of the analog signal 
from a transmitter to a receiver located on 
the communication line associated with the 
direct current line, by changing the re-
sistance of the transmitter in two wires, while 
the third is a common wire, including in series 
the resistors of the two sets, consisting of four 
resistors each, three of which, with the 

conductances ,,0 11  SS YY 1
1
G

SY  of 

the first set and ,,0 22  SS YY 2
2

G
SY  

of the second set, are reference, and the 

fourth, with the conductances 1SY  and 2SY , 

of the first and second sets, respectively, is 
information and is calculated according to the 
transmitted signals, respectively, UC1 and 
UC2, at the same time it is set by the refer-

ence resistor with the conductance 
1

1
G

SY  the 

zero current through an arbitrary value of  
the conductance YS2 and by the reference 

resistor with the conductance 
2

2
G

SY  - the va-

lue of conductance YS1. The method further 
includes reading by the receiver of values of 
the corresponding currents at the input and 
calculation of values of the transmitted sig-
nals UC1 and UC2 according to the appropri-
ate sets of currents I3 and I4 at the input of the 
communication line. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

 
 
 

 
(54) Способ передачи двух сигналов по 

трехпроводной линии постоянного тока 
(57) Изобретение относится к способам пере-

дачи двух аналоговых сигналов и может 
быть использовано в интерфейсах связи 
при передаче информации, при измере-
нии значений сопротивлений двух термо- 
или тензорезисторов.  
Способ передачи двух сигналов по трех-
проводной линии постоянного тока вклю-
чает передачу аналогового сигнала от пе-
редатчика к приемнику, расположенных на 
линии связи совмещенной с линией по-
стоянного тока, изменением сопротивле-
ния передатчика в двух проводах, при 
этом третий является общим проводом, 
включая последовательно резисторы из 
двух наборов, состоящих из четырех ре-
зисторов каждый, три из которых, с прово-

димостями 
1

111 ,,0 G
SSS YYY   из пер-

вого набора и 
2

222 ,,0 G
SSS YYY  из 

второго набора, являются опорными, а 

четвертый, с проводимостями 1SY  и 2SY , 

из первого и второго наборов, соответст-
венно, является информационным и рас-
считывается по переданным сигналам, 
соответственно, UC1 и UC2, при этом зада-
ется опорным резистором с проводимо-

стью 
1

1
G

SY  нулевой ток через произволь-

ное значение проводимости YS2 и опор-

ным резистором с проводимостью 
2

2
G

SY  

значения проводимости YS1. Способ еще 
включает считывание приемником значе-
ний соответствующих токов на входе и 
расчет значений переданных сигналов UC1 
и UC2 по соответствующим наборам токов 

3I и 4I на входе линии связи. 

 

 П. формулы: 1 

 Фиг.: 4 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 

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

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

 
 

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

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

menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod  
ST.3 OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 OMPI 

(51) Indici de clasificare 
 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(45) Nr.  
BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 448 Z A01B 1/00 (2006.01) 

A01B 1/16 (2006.01) 
A01B 1/20 (2006.01) 
A01B 29/06 (2006.01) 
A01G 13/02 (2006.01) 

s 2011 0068 2010.04.15 12/2011 

2 MD 449 Z A01K 61/00 (2006.01)  
A01C 21/00 (2006.01) 

s 2011 0098 2011.06.01 12/2011 

3 MD 461 Z A01H 4/00 (2006.01)  
A01H 1/04 (2006.01)  
A01H 1/06 (2006.01)  
C12Q 1/70 (2006.01)  
C12R 1/94 (2006.01) 

s 2011 0099 2011.06.03 1/2012 

4 MD 462 Z A61B 10/00 (2006.01) s 2011 0123 2011.06.30 1/2012 
5 MD 463 Z A61K 33/18 (2006.01)  

A61K 31/20 (2006.01)  
A61K 36/87 (2006.01)  
A61K 36/42 (2006.01) 

s 2011 0139 2011.08.09 1/2012 

6 MD 464 Z A61N 1/20 (2006.01)  
A61M 21/00 (2006.01) 

s 2011 0104 2011.06.07 1/2012 

7 MD 465 Z A61N 1/20 (2006.01)  
A61M 21/00 (2006.01) 

s 2011 0105 2011.06.07 1/2012 

8 MD 466 Z A61N 5/02 (2006.01)  
G06F 9/00 (2006.01)  
G06F 9/22 (2006.01) 

s 2011 0109 2011.06.17 1/2012 

9 MD 467 Z B28B 3/00 (2006.01)  
B28B 3/08 (2006.01)  
B30B 11/02 (2006.01) 

s 2011 0103 2011.06.07 1/2012 

10 MD 468 Z B28B 3/00 (2006.01)  
B28B 3/08 (2006.01)  
B30B 11/02 (2006.01) 

s 2011 0125 2011.07.01 1/2012 

Nr. 
crt. 

Cod  
ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 4145 C1 B65D 47/06 (2006.01) 

B65D 47/12 (2006.01)  
B65D 41/04 (2006.01) 

a 2010 0096 2010.09.03 1/2012 

2 MD 4146 C1 C07D 209/04 (2006.01) 
C07D 209/10 (2006.01)  
C07D 401/14 (2006.01)  
C07G 5/00 (2006.01)  
A61K 36/89 (2006.01)  
A61P 15/04 (2006.01) 

a 2011 0013 2011.02.04 1/2012 



  MD - BOPI 8/2012     INVENTIONS 

 30

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
11 MD 469 Z B44F 11/00 (2006.01)  

B44D 5/00 (2006.01)  
B44D 2/00 (2006.01)  
B41M 1/14 (2006.01)  
B41M 1/26 (2006.01)  
B44D 7/00 (2006.01)  
G06T 1/00 (2006.01) 

s 2011 0079 2010.07.30 1/2012 

12 MD 470 Z C12G 3/12 (2006.01)  
B01D 3/00 (2006.01)  
B01D 3/14 (2006.01)  
B01D 3/16 (2006.01)  
B01D 3/18 (2006.01) 

s 2010 0146 2010.09.10 1/2012 

13 MD 471 Z G01J 5/20 (2006.01)  
G01R 17/10 (2006.01) 
H01C 17/075 (2006.01)  
H01L 31/09 (2006.01)  
H01L 31/16 (2006.01)  
H01L 43/08 (2006.01)  
C01G 45/00 (2006.01) 

s 2011 0093 2011.05.17 1/2012 

14 MD 472 Z G01R 1/12 (2006.01)  
G01R 1/24 (2006.01)  
G01R 1/44 (2006.01)  
G01R 29/08 (2006.01) 

s 2011 0110 2011.06.17 1/2012 

15 MD 473 Z G08B 25/00 (2006.01)  
G08B 25/10 (2006.01)  
G08B 25/14 (2006.01) 

s 2011 0014 2011.01.13 1/2012 

16 MD 474 Z H02H 7/18 (2006.01)  
H02H 3/00 (2006.01)  
H02H 3/24 (2006.01)  
H02H 3/26 (2006.01)  
H02H 3/28 (2006.01)  
H02J 7/00 (2006.01)  
H02J 7/36 (2006.01) 

s 2011 0111 2011.06.17 1/2012 

17 MD 488 Z G01B 3/06 (2006.01) s 2011 0112 2011.06.17 2/2012 
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II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патенты на сорта растений, о 
предоставленных патентах на сорта растений и о выданных патентах на сорта растений согласно 
национальной процедуре.



MD - BOPI 8/2012          PLANT VARIETIES

32

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE 
LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL 
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17

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

OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патенты на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of rejected plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

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

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

  Перечень восстановленных патентов на сорт растения   
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FF9E  Brevete pentru soi de plantă acordate / 
Granted plant variety patents / 

Предоставленные патенты на сорт растения 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit /  
Data depozit 

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic)  

Denumirea 
soiului 

Numărul  
de brevet / 
Data acordării 

No. Application number /  
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки /  
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический 

таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата 
предоставления  

1 2 3 4 5 6 
1 v 2010 0007 / 

2010.03.01 
a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
"PORUMBENI", MD 
 
b. MUSTEAŢA Simion, MD; 
MISTREŢ Silvia, MD;  
NUJNAIA Larisa, MD; 
BOROZAN Pantelimon, MD; 
ŞTIRBU Valentin, MD;  
PARTAS Evghenia, MD; 
CIOBANU Valentin, MD;  
FRUNZE Ion, MD;  
GUŢANU Constantin, MD;  
MICU Vasile, MD;  
BEJENARI Iacov, MD; 
IURCU Afanasii, MD;  
GARBUR Ivan, MD 

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

PORUMBENI 176 106 / 2012.08.31 

2 v 2010 0008 / 
2010.03.01 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
"PORUMBENI", MD 
 
b. MICU Vasile, MD;  
POJOGA Vasile, MD;  
PRITULA Grigorii, MD;  
FRUNZE Nina, MD;  
ROTARI Alexandru, MD; 
PARTAS Evghenia, MD;  
FRUNZE Ion, MD;  
GUŢANU Constantin, MD; 
ŞTIRBU Valentin, MD;  
CIOBANU Valentin, MD; 
VANICOVICI Nicolai, MD;  
BEJENARI Iacov, MD;  
GARBUR Ivan, MD; 
CARAIVANOV Gheorghii, MD; 
IURCU Afanasii, MD; 
GORCEACOV Vadim, MD 

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

PORUMBENI 459 107 / 2012.08.31 

3 v 2010 0009 / 
2010.03.01 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
INSTITUTUL DE FITOTEHNIE  
"PORUMBENI", MD 
 
b. MICU Vasile, MD;  
PRITULA Grigorii, MD;  
MUSTEAŢA Simion, MD; 
NUJNAIA Larisa, MD;  
MISTREŢ Silvia, MD; 
VANICOVICI Nicolai, MD;  
BEJENARI Iacov, MD;  
FRUNZE Nina, MD;  
GUŢANU Constantin, MD;  

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

PORUMBENI 270 108 / 2012.08.31 
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ROTARI Alexandru, MD; 
PARTAS Evghenia, MD;  
FRUNZE Ion, MD;  
BOROZAN Pantelimon, MD; 
ŞTIRBU Valentin, MD; 
GORCEACOV Vadim, MD 

4 v 2010 0013 / 
2010.03.01 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
INSTITUTUL DE FITOTEHNIE  
"PORUMBENI", MD 

b. PRITULA Grigorii, MD; 
FRUNZE Ion, MD;  
VANICOVICI Nicolai, MD; 
ŞTIRBU Valentin, MD;  
ROTARI Alexandru, MD; 
PARTAS Evghenia, MD;  
FRUNZE Nina, MD;  
GUŢANU Constantin, MD;  
MICU Vasile, MD;  
CIOBANU Valentin, MD;  
BEJENARI Iacov, MD;  
GARBUR Ivan, MD; 
GORCEACOV Vadim, MD 

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

PORUMBENI 461 109 / 2012.08.31 

5 v 2010 0015 / 
2010.03.01 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
"PORUMBENI", MD 

b. MÎRZA Vitalii, MD;  
MICU Vasile, MD;  
MATICIUC Vasile, MD;  
PARTAS Evghenia, MD;  
FRUNZE Ion, MD;  
GUŢANU Constantin, MD; 
ŞTIRBU Valentin, MD;  
CIOBANU Valentin, MD; 
GRIBINCEA Vladimir, MD; 
IURCU Afanasii, MD;  
GARBUR Ivan, MD; 
CARAIVANOV Gheorghii, MD 

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

PORUMBENI 222 110 / 2012.08.31 

 
 

FG9E  Brevete pentru soi de plantă eliberate /  
Issued plant variety patents / 

Выданные патенты на сорт растения 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit 

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number / 
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический 
таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата  
предоставления 

1 2 3 4 5 6 
1 v 2008 0030 / 

2008.04.07 
a. INSTITUTUL DE GENETICĂ 
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

b. GRATI Maria, MD;  
MIHNEA Nadejda, MD;  
JACOTĂ Anatol, MD;  
GRATI Vasile, MD 

TOMATE  
(Lycopersicon 

esculentum Mill.) 

Tomato  
(Lycopersicon 

esculentum Mill.) 
Томат  
(Lycopersicon 

esculentum Mill.) 

JUBILIAR 60/20 97 / 2012.03.31 
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1 2 3 4 5 6 
2 v 2008 0029 / 

2008.04.07 
a. INSTITUTUL DE GENETICĂ 
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR 
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 
 
b. GRATI Maria, MD;  
MIHNEA Nadejda, MD;  
JACOTĂ Anatol, MD;  
GRATI Vasile, MD 

TOMATE  
(Lycopersicon 

esculentum Mill.) 
 
Tomato  
(Lycopersicon 

esculentum Mill.) 
 
Томат  
(Lycopersicon 

esculentum Mill.) 

PRESTIJ 98 / 2012.03.31 

3 v 2008 0028 / 
2008.04.07 

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

TOMATE  
(Lycopersicon 

esculentum Mill.) 
 
Tomato  
(Lycopersicon 

esculentum Mill.) 
 
Томат  
(Lycopersicon 

esculentum Mill.) 

MILENIUM 99 / 2012.03.31 

4 v 2007 0005 / 
2007.01.18 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,  
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE  
DE CÂMP "SELECŢIA", MD 
 
b. POSTOLATI Alexei, MD; 
GAINA Lidia, MD;  
SERGHEI Titu, MD;  
TARAN Mihail, MD;  
STAVĂR Lidia, MD; 
MAGALEAS Boris, MD;  
JURAT Valentin, MD 

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

DECEBAL 100 / 2012.04.30 

 
 
 



1
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

Protection of Trademarks. 

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

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

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

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

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of registration validity  

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

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

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

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

  Date of availability for public of the non-examined application 

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

  Date of availability for public of the examined application 

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

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication of the fact that the mark is the state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

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

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

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



MĂRCI  MD - BOPI 8/2012 
 
 

 41

(210)   016563 
(220)   2005.03.25 
(730) EURO-ALCO S.A., MD  

Str. Bucuriei nr. 20, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea bău-
turilor; 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
35   - agenţii de import-export, operaţiuni comercia-

le, demonstrarea produselor, promovarea pro-
duselor (pentru terţi), publicitate; comercia-
lizarea produselor, gestionarea afacerilor co-
merciale; administrare comercială; lucrări de 
birou; 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri. 
(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 



MD - BOPI 8/2012                     TRADEMARKS 
 

 42

Cereri de înregistrare / 
Applications for registration 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎÎ

I
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(210)   030573 
(220)   2012.02.02 
(730) Harrington Development Inc., PA  

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

(540)  
 

 
 
(591) Culori revendicate: albastru, albastru-deschis, 

alb, negru. 
(511) NCL(10) 
34   - ţigări, tutun, articole pentru fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 05.03.01; 19.03.03; 19.03.24; 26.01.04; 
26.01.17; 26.01.18; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 030574 
(220) 2012.02.02 
(730) Harrington Development Inc., PA  

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

(540)  
 

 

(591) Culori revendicate: roşu, roşu-închis, alb, 
negru. 

(511) NCL(10) 
34   - ţigări, tutun, articole pentru fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 05.03.01; 19.03.03; 19.03.24; 26.01.04; 
26.01.17; 26.01.18; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 030801 
(220) 2012.03.14 
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 
JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
01   - produse chimice pentru industrie; răşini sin-

tetice în stare brută, materiale plastice în 
stare brută; compoziţii pentru stingerea in-
cendiilor; preparate pentru călirea şi sudarea 
metalelor; tananţi; adezivi industriali; mate-
riale pentru aplicarea învelişului pe sticlă 
(preparate chimice); compoziţii pentru repa-
raţia parbrizelor (preparate chimice); prepa-
rate chimice pentru eliminarea garniturilor de 
etanşare, şi anume pentru separarea şi dez-
lipirea garniturilor de etanşare, preparate 
pentru eliminarea răşinii, preparate pentru 
eliminarea grăsimilor, folosite în procesul de 
producere; materiale de etanşare (preparate 
chimice) pentru izolarea părţilor motorului şi 
a părţilor caroseriei vehiculului; materiale 
(preparate chimice) pentru aplicarea învelişu-
rilor care lustruiesc şi protejează suprafaţa 
pieselor mijloacelor de transport (caroseriei, 
roţilor, anvelopelor); substanţe hidrofuge 
pentru ferestre (preparate chimice); apă 
acidulată pentru încărcarea acumulatoarelor; 
aditivi chimici pentru uleiuri; aditivi chimici 
pentru agenţii de răcire ai climatizoarelor; 
aditivi chimici pentru carburanţi; lichide de 
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frână pentru autovehicule; compoziţii pentru 
răcirea motoarelor mijloacelor de transport; 
lichide pentru amplificatorul hidraulic de di-
recţie al automobilului; răşini epoxidice liante 
şi de umplere folosite pentru repararea mij-
loacelor de transport; preparate chimice pen-
tru reparaţia şi întreţinerea tehnică a auto-
mobilelor; substanţe pentru curăţarea injec-
toarelor de combustibil; lichide pentru trans-
misiile automobilelor; aditivi pentru radiatoare 
ce protejează contra coroziunii; produse de 
antistatizare (cu excepţia celor de uz casnic); 

 

02   - vopsele, uleiuri de in fiert, lacuri; produse 
contra coroziunii metalelor; substanţe colo-
rante; decapanţi; metale sub formă de folie şi 
de pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi 
şi artişti; învelişuri de grund protectoare pen-
tru şasiuri de vehicule; lubrifianţi anticorozivi 
pentru mijloace de transport; grunduri; în-
velişuri de grund; grunduri pentru suprafe-
ţele destinate pentru vopsit; preparate anti-
corozive; 

 

03   - preparate pentru curăţare, lustruire, degresa-
re şi preparate abrazive; parfumerie, uleiuri 
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; lichi-
de pentru curăţarea parbrizelor; lichide pen-
tru curăţarea pieselor mijloacelor de trans-
port; ceară pentru lustruit; produse pentru 
lustruirea şi protecţia suprafeţelor externe ale 
automobilelor; produse de antistatizare pen-
tru uz casnic; parfumuri; apă de colonie; pre-
parate pentru curăţarea automobilelor; pro-
duse pentru îndepărtarea ruginii; preparate 
pentru îndepărtarea autocolantelor şi vopse-
lelor; preparate de curăţare pentru eliminarea 
garniturilor de etanşare; 

 

04   - uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi legarea 
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru 
motoare) şi materiale pentru iluminat; unsori 
şi lubrifianţi pentru mijloace de transport; 
uleiuri pentru motoare; uleiuri de frână pentru 
automobile; uleiuri pentru amplificatoare hi-
draulice de direcţie pentru automobile; lubri-
fianţi pentru transmisii de automobile; lubrifi-
anţi consistenţi; ulei de ricin tehnic; 

 

05   - preparate farmaceutice şi veterinare; prepa-
rate sanitare de uz medical; dezodorizante 
(altele decât de uz personal), truse de prim 
ajutor (completate). 

 

(531) CFE(5) 24.11.25; 26.01.02; 26.01.03; 26.02.03; 
26.03.23. 

 

 
 
 

(210) 030806 
(220) 2012.03.14 
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 
JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
01   - produse chimice pentru industrie; răşini sin-

tetice în stare brută, materiale plastice în 
stare brută; compoziţii pentru stingerea in-
cendiilor; preparate pentru călirea şi sudarea 
metalelor; tananţi; adezivi industriali; materia-
le pentru aplicarea învelişului pe sticlă (pre-
parate chimice); compoziţii pentru reparaţia 
parbrizelor (preparate chimice); preparate 
chimice pentru eliminarea garniturilor de 
etanşare, şi anume pentru separarea şi dez-
lipirea garniturilor de etanşare, preparate 
pentru eliminarea răşinii, preparate pentru 
eliminarea grăsimilor, folosite în procesul de 
producere; materiale de etanşare (preparate 
chimice) pentru izolarea părţilor motorului şi 
a părţilor caroseriei vehiculului; materiale 
(preparate chimice) pentru aplicarea învelişu-
rilor care lustruiesc şi protejează suprafaţa 
pieselor mijloacelor de transport (caroseriei, 
roţilor, anvelopelor); substanţe hidrofuge 
pentru ferestre (preparate chimice); apă aci-
dulată pentru încărcarea acumulatoarelor; 
aditivi chimici pentru uleiuri; aditivi chimici 
pentru agenţii de răcire ai climatizoarelor; 
aditivi chimici pentru carburanţi; lichide de 
frână pentru autovehicule; compoziţii pentru 
răcirea motoarelor mijloacelor de transport; 
lichide pentru amplificatorul hidraulic de 
direcţie al automobilului; răşini epoxidice 
liante şi de umplere folosite pentru repararea 
mijloacelor de transport; preparate chimice 
pentru reparaţia şi întreţinerea tehnică a au-
tomobilelor; substanţe pentru curăţarea injec-
toarelor de combustibil; lichide pentru trans-
misiile automobilelor; aditivi pentru radiatoare 
ce protejează contra coroziunii; produse de 
antistatizare (cu excepţia celor de uz casnic); 
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02   - vopsele, uleiuri de in fiert, lacuri; produse 
contra coroziunii metalelor; substanţe colo-
rante; decapanţi; metale sub formă de folie şi  
de pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi 
şi artişti; învelişuri de grund protectoare pen-
tru şasiuri de vehicule; lubrifianţi anticorozivi 
pentru mijloace de transport; grunduri; 
învelişuri de grund; grunduri pentru suprafe-
ţele destinate pentru vopsit; preparate antico-
rozive; 

 

03   - preparate pentru curăţare, lustruire, degresa-
re şi preparate abrazive; parfumerie, uleiuri 
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; lichi-
de pentru curăţarea parbrizelor; lichide pen-
tru curăţarea pieselor mijloacelor de trans-
port; ceară pentru lustruit; produse pentru 
lustruirea şi protecţia suprafeţelor externe ale 
automobilelor; produse de antistatizare pen-
tru uz casnic; parfumuri; apă de colonie; pre-
parate pentru curăţarea automobilelor; pro-
duse pentru îndepărtarea ruginii; preparate 
pentru îndepărtarea autocolantelor şi vopse-
lelor; preparate de curăţare pentru eliminarea 
garniturilor de etanşare; 

 

04   - uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi legarea 
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru 
motoare) şi materiale pentru iluminat; unsori 
şi lubrifianţi pentru mijloace de transport; 
uleiuri pentru motoare; uleiuri de frână pentru 
automobile; uleiuri pentru amplificatoare hi-
draulice de direcţie pentru automobile; lubri-
fianţi pentru transmisii de automobile; lubrifi-
anţi consistenţi; ulei de ricin tehnic; 

 

05   - preparate farmaceutice şi veterinare; prepa-
rate sanitare de uz medical; dezodorizante 
(altele decât pentru uz personal), truse de 
prim ajutor (completate). 

 

 

 
 
(210) 030878 
(220) 2012.03.28 
(730) CLUBUL NA ŢIONAL DE AUTOSPORT, 

asocia ţie obşteasc ă, MD 
Str. Porumbiţei nr. 2, bloc 1,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate:  roşu-b 74249, alb. 
(511) NCL(10) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.20; 05.13.04; 24.03.07; 26.01.04; 
26.01.15; 26.01.18; 27.01.12; 27.05.03; 27.05.10; 
27.05.22; 27.07.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 030914 
(220) 2012.04.04 
(730) Raychem HTS Limited, GB  

Victoria Road, Leeds, West Yorkshire LS11 
5UG, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
11   - aparate de încălzit, elemente de încălzit; 

părţi şi fitinguri pentru produsele menţionate. 
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(210) 030968 
(220) 2012.04.17 
(730) TERMICAN Maxim, MD  

Str. Eugen Coca nr. 25, bloc 1, ap. 2,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

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

 

 
 
(210) 030995 
(220) 2012.04.25 
(730) DULCINELLA S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Albişoara nr. 68,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: ciocolăţiu, cafeniu, roşu, 

bordo, bej, alb. 
(511) NCL(10) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii de comercializare pentru terţi prestate 
 

de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, 
magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 26.01.18; 26.11.13; 27.05.01; 
27.05.07; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 031007 
(220) 2012.04.25 
(730) BÎSTRIŢCAIA Irina, MD  

Bd. Moscova nr. 16, ap. 52,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tive şi culturale. 
 

 

 
 
(210) 031016 
(220) 2012.05.02 
(730) Kraft Foods France Intellectual Property 

SAS, FR 
13 Avenue Morane Saulnier, 78140  
Velizy-Villacoublay, Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
30   - cafea, extracte de cafea, înlocuitori de cafea, 

băuturi pe bază de cafea şi preparate pentru 
fabricarea acestor băuturi. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 031021 
(220) 2012.05.02 
(730) HBI Branded Apparel Limited, Inc., US  

1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem 
NC  27105, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 031022 
(220) 2012.05.02 
(730) HBI Branded Apparel Limited, Inc., US  

1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem 
NC  27105, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului. 
 

 

 
 
(210) 031031 
(220) 2012.05.03 
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 

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

 

 
 
(210) 031032 
(220) 2012.05.03 
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 031033 
(220) 2012.05.03 
(730) TOTO LTD., JP  

1-1, Nakashima 2-Chome, Kokurakita-Ku,  
Kitakyushu-Shi, Fukuoka-Ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; closete cu apă; vase de toaletă; 
chiuvete de toaletă; bideuri; vase de toaletă 
cu pulverizator de spălare cu apă caldă; sca-
une de toaletă; scaune de toaletă cu pulveri-
zator de spălare cu apă caldă; bideuri porta-
bile; dispozitive de generare a sunetului utili-
zate pentru toalete; componente pentru re-
zervoare de closete; pisoare (accesorii sani-
tare); supape de curgere; aparate automate 
de tras apa pentru toalete activate de senzor; 
chiuvete pentru spălarea mâinilor (părţi ale 
instalaţiilor sanitare); chiuvete automate pen-
tru spălarea mâinilor (părţi ale instalaţiilor 
sanitare); lavoare; chiuvete; robinete; robine-
te automate; aeratoare, şi anume duze pen-
tru robinete antistropire; conducte pentru 
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alimentarea cu apă pentru instalaţii sanitare; 
robinete pentru instalaţii sanitare; aparate de 
purificare a apei; rezervoare de tratare a apei 
de uz menajer; băi prefabricate; cabine de 
duş, şi anume firide pentru duş; căzi de baie; 
duşuri; suporturi pentru duş; căzi de duş; 
cuve de duş; chiuvete pentru spălat vasele; 
chiuvete de bucătărie; aparate şi instalaţii de 
gătit; hote aspirante pentru bucătărie; supor-
turi pentru utilizare exclusivă în closet; supor-
turi pentru utilizare exclusivă în toaletă; su-
porturi pentru utilizare exclusivă în bucătărie; 
arzătoare de gaz; încălzitoare solare de apă; 
încălzitoare de apă pe bază de gaz; cazane 
de încălzire; aparate de uscat; aparate de 
încălzit; aparate de climatizare; încălzitoare; 
aparate electrice instalate în baie pentru în-
călzire, uscare şi ventilare; uscătoare electri-
ce de mâini cu aer cald pentru grupuri sanita-
re; chiuvete; distribuitoare automate de hârtie 
pentru scaunul de toaletă; lămpi de iluminat 
şi lămpi HID. 

 

(531) CFE(5) 24.17.02; 27.05.07. 
 

 
 
(210) 031035 
(220) 2012.05.03 
(730) TOTO LTD., JP  

1-1, Nakashima 2-Chome, Kokurakita-Ku,  
Kitakyushu-Shi, Fukuoka-Ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
06   - metale comune şi aliajele acestora; materiale 

de construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelec-
trice; produse de lăcătuşărie şi feronerie 
metalică; tuburi metalice; seifuri; produse 
metalice necuprinse în alte clase; minereuri; 
materiale metalice pentru construcţii; apără-
tori metalice; ţigle metalice; plăci de par-
doseală metalice; cadre metalice pentru 
construcţii; placaje metalice; pardoseli meta-
lice; plafoane metalice; uşi metalice; ferestre 
şi rame metalice pentru ferestre; scări meta-
lice; acoperişuri metalice; învelitori metalice 
pentru acoperişuri; porţi metalice; garduri şi 
grilaje metalice; obloane metalice; contra-
şine; semne metalice neluminoase şi neme-

canice; ecrane metalice; storuri metalice de 
exterior; cripte metalice; construcţii metalice 
transportabile; panouri metalice; firme meta-
lice; containere metalice (pentru depozitare 
şi transport); pereţi despărţitori din metal cu 
izolaţie fonică; bare metalice pentru pro-
soape; cârlige metalice; parapete metalice; 
distribuitoare metalice fixe pentru prosoape; 
chiuvete, spălătoare metalice; ţevi metalice 
de drenaj; ţevi, conducte pentru apă; ţevi me-
talice; manşoane metalice pentru ţevi; racor-
duri metalice pentru ţevi; suporturi metalice 
pentru ţevi; valve metalice pentru ţevi de 
drenaj; conducte metalice; colectoare meta-
lice pentru conducte; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; closete cu apă; vase de toaletă; 
chiuvete de toaletă; bideuri; vase de toaletă 
cu pulverizator de spălare cu apă caldă; sca-
une de toaletă; scaune de toaletă cu pulveri-
zator de spălare cu apă caldă; bideuri porta-
bile; dispozitive de generare a sunetului utili-
zate pentru toalete; componente pentru re-
zervoare de closete; pisoare (accesorii sani-
tare); supape de curgere; aparate automate 
de tras apa pentru toalete activate de senzor; 
chiuvete pentru spălarea mâinilor (părţi ale 
instalaţiilor sanitare); chiuvete automate pen-
tru spălarea mâinilor (părţi ale instalaţiilor 
sanitare); lavoare; chiuvete; robinete; robi-
nete automate; aeratoare, şi anume duze 
pentru robinete antistropire; conducte pentru 
alimentarea cu apă pentru instalaţii sanitare; 
robinete pentru instalaţii sanitare; aparate de 
purificare a apei; rezervoare de tratare a apei 
de uz menajer; băi prefabricate; cabine de 
duş, şi anume firide pentru duş; căzi de baie; 
duşuri; suporturi pentru duş; căzi de duş; 
cuve de duş; chiuvete pentru spălat vasele; 
chiuvete de bucătărie; aparate şi instalaţii de 
gătit; hote aspirante pentru bucătărie; supor-
turi pentru utilizare exclusivă în closet; supor-
turi pentru utilizare exclusivă în toaletă; su-
porturi pentru utilizare exclusivă în bucătărie; 
arzătoare de gaz; încălzitoare solare de apă; 
încălzitoare de apă pe bază de gaz; cazane 
de încălzire; aparate de uscat; aparate de 
încălzit; aparate de climatizare; încălzitoare; 
aparate electrice instalate în baie pentru în-
călzire, uscare şi ventilare; uscătoare electri-
ce de mâini cu aer cald pentru grupuri sanita-
re; chiuvete; distribuitoare automate de hârtie 
pentru scaunul de toaletă; lămpi de iluminat 
şi lămpi HID; 
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20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, pluta, trestie, stuf, răchi-
ta, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; măsuţe pentru accesorii de baie; 
măsuţe de toaletă; oglinzi; mobilier, în speci-
al dulapuri pentru prosoape, rafturi, dulapuri, 
bufete, dulapuri de farmacie; mobilier pentru 
camera de baie, în special stelaje pentru 
camera de baie, dulapuri pentru camera de 
baie, poliţe pentru camera de baie; scări mo-
bile nemetalice; tejghele (mese); dulăpioare 
de bucătărie, inclusiv pentru chiuvete, dar nu 
şi pentru arzătoare de gaz; scaune; scaune 
pentru copii (mobilier); scaune înalte pentru 
bebeluşi; bare nemetalice pentru prosoape; 
cârlige nemetalice; buloane nemetalice; val-
ve din materiale plastice pentru ţevi de dre-
naj; distribuitoare nemetalice fixe de prosoa-
pe; clapete din materiale plastice pentru 
conducte de apă; perne pentru animale de 
companie; perne; paturi; aşternuturi, cu ex-
cepţia lenjeriei de pat; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă ne-
cuprinse în alte clase; suporturi pentru hârtie 
igienică; distribuitoare de hârtie igienică; su-
porturi pentru hârtie pentru scaunul de toale-
tă; cutii metalice pentru distribuirea şerveţe-
lelor de hârtie; distribuitoare de şerveţele de 
hârtie; suporturi pentru săpun şi săpuniere; 
distribuitoare de săpun; seturi de toaletă; 
suporturi şi tocuri pentru periuţe de dinţi; 
pahare cu picior pentru periuţe de dinţi şi 
suporturi pentru pahare cu picior pentru peri-
uţe de dinţi; perii de toaletă şi suporturi; inele 
şi suporturi pentru prosoape; portprosoape; 
parapete nemetalice; lăzi de gunoi; oale de 
noapte; dispozitive pentru stropirea cavităţii 
bucale; scule acţionate manual pentru cură-
ţare; căzi transportabile pentru bebeluşi; câr-
pe pentru curăţat. 

 

 

 
 
(210) 031036 
(220) 2012.05.03 
(730) PIC Samuil, MD  

Str. Lipcani nr. 1 A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 031043 
(220) 2012.05.07 
(730) VINTEA Vasile, MD  

MD-6415, Boldureşti, Nisporeni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 

clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă; 
 

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

 

 
 
(210) 031065 
(220) 2012.05.11 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi mate-
riale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(210) 031066 
(220) 2012.05.11 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 031067 
(220) 2012.05.11 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 031068 
(220) 2012.05.11 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 031069 
(220) 2012.05.11 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 031070 
(220) 2012.05.11 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
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(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

 
 
(210) 031071 
(220) 2012.05.11 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 031072 
(220) 2012.05.11 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi mate-

riale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 

 
 
(210) 031073 
(220) 2012.05.11 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 031074 
(220) 2012.05.11 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 



MD - BOPI 8/2012  TRADEMARKS 

 52

(210) 031075 
(220) 2012.05.11 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 031076 
(220) 2012.05.15 
(730) FEIRA GRUP S.R.L., MD  

Str. Sfatul Ţării nr. 29,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(10) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 21.03.01; 21.03.05; 26.01.04; 26.01.16; 
26.01.18; 27.01.12; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 031085 
(220) 2012.05.14 
(730) Joy MM Delaware, Inc., US  

2751 Centerville Road, Suite 342, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
04   - lubrifianţi industriali şi uleiuri hidraulice; 
 

06   - oţel; fitinguri pentru furtunuri metalice; furtu-
nuri hidraulice; buloane metalice; lanţuri din 
oţel; lanţuri metalice; 

 

07   - maşini de forat, de decupat şi maşini miniere; 
maşini pentru decuparea, încărcarea, ridica-
rea, manipularea şi transportarea minerale-
lor, cărbunelui şi altor materiale; maşini de 
încărcat; maşini de dragat; buldozere; maca-
rale; excavatoare; dragline şi cupe de drag-
line; retro excavatoare; excavatoare miniere; 
cupe de încărcare electrice; transportoare; 
sisteme de concasare şi transportare; maşini 
pentru suportul de acoperiş în mine; maşi-
nărie pentru controlul poluării aerului; lanţuri; 
motoare pentru echipamente grele şi maşini 
miniere; dispozitive de acţionare pentru echi-
pamente grele şi maşini miniere; dispozitive 
de acţionare a motoarelor folosite pentru 
echipamente grele şi maşini miniere; sisteme 
de acţionare compuse din motoare şi organe 
de comandă destinate folosirii în echipamen-
te grele şi maşini miniere; garnituri miniere şi 
de foraj; platforme transportoare; capete de 
burghie miniere; filtre de ulei; lanţuri pentru 
transportoare; accesorii pentru tambure acţ-
inate mecanic; apărătoare pentru capete de 
burghie; blocuri de capete de burghie; părţi, 
componente, piese, accesorii şi fitinguri pen-
tru toate produsele sus-menţionate; 

 

09   - întrerupătoare şi carcase electrice; conectoa-
re electrice; sisteme de siguranţă şi dispoziti-
ve de avertizare de proximitate pentru ex-
ploatări miniere subterane; cabluri electrice şi 
învelişuri pentru cabluri electrice; garnituri de 
etanşare a cablurilor; dispozitive pentru pre-
sarea pe cabluri; platforme pentru software 
de calculatoare şi hardware de calculatoare 
pentru controlul maşinăriei miniere; software 
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de calculatoare şi hardware de calculatoare 
pentru diagnosticarea excavatoarelor minie-
re; controlere electrice pentru maşinăria mi-
nieră; 

 

11   - dispozitive de climatizare pentru echipamen-
te miniere compuse din compresoare şi dis-
pozitive de condiţionare a aerului, încălzire, 
filtrare a aerului şi presurizare; 

 

12   - vehicule terestre cu şenile şi cu anvelope de 
cauciuc pentru transportarea şi evacuarea 
echipamentelor; maşinărie minieră subterană 
şi terestră, şi anume combine miniere cu 
acţiune continuă, sisteme de transport cu 
acţiune continuă, maşini cu piston hidraulic 
pentru împingerea vagonetelor în colivie, va-
gonete-suveici, cărucioare culbutoare, con-
casoare alimentatoare şi vagonete cu acu-
mulatoare; sisteme de suspensie pentru va-
gonete-suveici utilizate în exploatări miniere 
subterane; anvelope, pneuri; 

 

37   - servicii de monitorizare, diagnosticare de 
prognoză, întreţinere, reparaţie şi asamblare 
în domeniul maşinilor miniere, accesoriilor şi 
pieselor pentru maşini miniere, sistemelor 
energetice, maşinilor industriale şi echipa-
mentului industrial şi sistemelor de concasa-
re şi transportare; servicii de schimb şi 
recondiţionare în domeniul maşinilor miniere 
şi pieselor pentru maşini miniere; 

 

40   - fabricarea echipamentelor miniere şi pieselor 
pentru echipamente miniere la comanda şi/sau 
specificaţia terţilor; fabricarea individuală de 
oţel la comanda şi specificaţia terţilor. 

 

 

 
 
(210) 031086 
(220) 2012.05.14 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, US  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
01   - polimeri utilizaţi la fabricarea covoarelor, 

peliculelor şi materialelor textile, ţesăturilor 
industriale şi materialelor neţesute; 
 
 
 
 

 

22   - fibre utilizate la fabricarea covoarelor şi ma-
terialelor textile, ţesăturilor industriale şi ma-
terialelor neţesute. 

 

 

 

 
(210) 031087 
(220) 2012.05.17 
(730) BESCHIERU Radu, MD  

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

(540)  
 

 

 
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de bunuri şi/sau servicii; servicii de 
negociere on-line în care vânzătorul afişează 
produsele care urmează să fie oferite spre 
vânzare şi cererea de ofertă se face prin 
intermediul Internetului pentru a facilita vân-
zarea de bunuri şi servicii printr-o reţea de 
calculatoare şi furnizarea de feedback evalu-
ativ şi evaluări de bunuri şi servicii ale vânză-
torilor, valoarea şi preţurile bunurilor şi a ser-
viciilor vânzătorilor, performanţa cumpărători-
lor şi a vânzătorilor, livrarea, precum şi expe-
rienţa globală de negociere în legătură cu 
acestea; servicii de publicitate. 

 

 

 
(210) 031088 
(220) 2012.05.17 
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITERSKA 

KORPORATZIA "ROSHEN", UA  
Vul. Elektrykiv vul., 26/9, UA-04176, Kyiv, 
Ucraina 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde-deschis, verde-

închis, roşu, cafeniu. 
(511) NCL(10) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.05; 05.07.07; 26.01.15; 28.05.00; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 031089 
(220) 2012.05.17 
(730) ŞAPOCINIC Elvira, MD  

Calea Ieşilor nr. 15, ap. 51,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

tive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.06; 06.01.01; 06.01.02; 
25.01.25; 27.05.03. 

 

 
 
(210) 031106 
(220) 2012.05.17 
(730) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., CH  

Avenue General-Guisan 70, CH-1009, 
Pully, Elveţia 

(540)  
 
 

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

 
 
(210) 031109 
(220) 2012.05.18 
(730) FLOAREA SOARELUI S.A., MD  

Str. 31 August nr. 6,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

galben-deschis, galben-închis, cafeniu-închis, 
cafeniu, bej, verde, verde-deschis. 

(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 
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30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 05.05.04; 06.19.09; 25.01.06; 25.01.15; 
25.07.04; 25.07.08; 27.01.07; 27.05.02; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 031112 
(220) 2012.05.17 
(730) CUPŢOVA Oxana, MD  

Str. Teilor nr. 9, bloc 4, ap. 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.09.03; 03.09.25; 09.07.01; 09.07.05; 
27.05.03. 

 

 
 
(210) 031117 
(220) 2012.05.18 
(730) Docernee predpriiatie "Firma Leda", UA  

65031, or. Odesa, str. M. Grushevskogo, 
39e, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10) 
03   - săpunuri antiperspirante; produse pentru 

albit (spălare); albăstreală pentru rufe; pro-
duse chimice de uz casnic pentru redarea 
strălucirii culorilor (spălare); pânză îmbibată 
cu detergent pentru curăţat; cosmetice; beţi-
şoare cu vată pentru uz cosmetic; vată de uz 
cosmetic; săpunuri deodorante; detergenţi, 
alţii decât cei folosiţi în timpul proceselor de 
fabricaţie şi al celor în scop medical; săpu-
nuri dezinfectante; substanţe de înmuiere 
pentru spălare; produse pentru satinare; pre-
parate de înmuiere pentru spălare; şerveţele 
impregnate cu loţiuni cosmetice; săpunuri 
medicinale; săpunuri; substanţe pentru înde-
părtarea petelor; 

 

05   - vată absorbantă; vată aseptică; bandaje igie-
nice; bandaje pentru menstruaţie; centuri pen-
tru bandaje igienice, prosoape; vată de uz 
medical; scutece (şerveţele pentru sugari), 
dezinfectante chimice pentru W.C.; dezinfec-
tante folosite pentru igienă; pansamente chi-
rurgicale; scutece (ţesături igienice contra 
incontinenţei) pentru incontinenţă; chiloţi 
pentru menstruaţie; şerveţele impregnate cu 
loţiuni farmaceutice; tampoane pentru men-
struaţie; garnituri chiloţi (sanitare); şerveţele 
igienice; vată în scopuri medicale; 

 

16   - cornete de hârtie; bavete din hârtie; batiste 
de hârtie, hârtie igienică; scutece-chilot de 
unică folosinţă din hârtie sau din celuloză; 
scutece de unică folosinţă din hârtie sau din 
celuloză; seturi de masă de unică folosinţă; 
prosoape de hârtie; prosoape de faţă din 
hârtie; şerveţele pentru demachiat din hârtie; 
şerveţele de masă din hârtie; feţe de masă 
din hârtie; feţe de masă şi şerveţele (lenjerie) 
din hârtie; şerveţele de masă din hârtie. 

 
 
 
(210) 031118 
(220) 2012.05.18 
(730) Hercules Incorporated, US  

500 Hercules Road, Wilmington, Delaware 
19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
01   - prafuri de polimeri destinate utilizării în produ-

sele de construcţii, în special în mortare, ip-
sos, ceramică, masticuri, chituri, compuşi 
autonivelanţi, adezivi pentru ţigle şi cimenturi. 
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(210) 031119 
(220) 2012.05.18 
(730) DF World of Spices GmbH, DE  

IndustriestraBe 25, 49201 Dissen, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau 

bucătărie; piepteni şi bureţi; perii şi pensule; 
material pentru perii; material pentru curăţa-
re; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelu-
crată; sticlărie, porţelan şi faianţă; râşniţe, 
răzătoare, prese; recipiente pentru menaj 
sau bucătărie, şi anume piperniţe şi solniţe, 
recipiente pentru condimente şi sare şi capa-
ce, suporturi şi rafturi pentru acestea; seturi 
şi suporturi pentru oţetare; seturi şi suporturi 
pentru căniţe şi recipiente pentru oţet şi ulei; 
sticluţe şi recipiente pentru oţet şi ulei; ames-
tecătoare manuale (shakere); butelii de pul-
verizat pentru uleiuri şi produse pe bază de 
ulei şi pentru oţet; 

 

29   - carne, peste, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume; jeleuri; dulceţuri, 
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; ule-
iuri şi grăsimi comestibile; tocane; cârnaţi 
vegetarieni făcuţi din proteine de soia (câr-
naţi de soia); chiftele din soia (înlocuitori de 
carne) şi gulaş din soia; aspicuri de carne, 
peşte, fructe şi legume; fructe şi legume con-
servate în ulei, muştar, oţet sau sirop (mura-
te); anghinare, miezuri de anghinare; ardei 
iute, ardei dulce; năut, leguminoase, linte; 
germeni de legume şi fructe; măsline, măsli-
ne umplute; ardei chili, piri piri (ardei chili); 
castraveciori muraţi (cornişoni); nuci; ger-
meni de boabe de soia; castane; piure de 
castane; murături; ciuperci; trufe; paste de 
trufe (creme de trufe); gelatină de uz alimen-
tar; acoperiri comestibile pentru alimente; 
sucuri de legume; uleiuri, inclusiv uleiuri con-
dimentate, uleiuri de ciuperci, uleiuri de ier-
buri, uleiuri de fructe, uleiuri de legume, ulei-
uri de plante, uleiuri de boabe, uleiuri de us-
turoi, uleiuri de seminţe, uleiuri de nuci, ulei-
uri de trufe, uleiuri de măsline, uleiuri cu mi-
rodenii şi aromate; dip-uri şi preparate pentru 
fabricarea dip-urilor; paste care constau din 
carne, peşte, pasări, vânat, extracte din 
carne, legume şi produse lactate cu adaos 
de mirodenii; piureuri care constau din roşii, 

fasole, castane, mazăre; tocane; hummus 
(pastă de năut); pastă de trufe; pate de ficat; 
bulionuri, apă aromată de supă; concentrate 
pentru pregătirea supelor; supe, consomme, 
zemuri, bulionuri; bulionuri concentrate de 
legume, carne şi păsări, cuburi de bulion; 
preparate pentru fabricarea supelor, con-
somme-urilor, zemurilor, bulionurilor, fiecare 
din acestea şi în formă deshidratată; legume 
pentru supe; lapte de soia, lapte de cocos; 
brânză tofu; dulceţuri şi gemuri de fructe; 
deserturi şi pudinguri dulci; paste pentru tar-
tine; alimente fabricate în principal din fasole 
sau năut cu adaos de făină de soia, inclusiv 
falafel; preparate din seminţe de in; extracte 
de ierburi; usturoi sub formă de pilule sau 
capsule; ouă de melc; melci, moluşte şi crus-
tacee preparate; gustări (snack-uri), chipsuri, 
gustări sub formă de mâncăruri uşoare; 
mâncăruri şi alimente gata preparate sau 
semipreparate, aperitive, gustări asortate 
italiene, amestecuri deshidratate instant pen-
tru mâncăruri semipreparate şi gata prepa-
rate, supe, salate, umpluturi şi amestecuri, 
care constau în principal din carne, peşte, 
moluşte şi crustacee, păsări, vânat, extracte 
din carne, produse lactate, ciuperci, fructe, 
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau 
seminţe; alimente dietetice; paste, umpluturi, 
acoperiri şi glazuri pentru alimente; băuturi 
pe bază de soia; preparate făcute din susan; 
toate produsele sus-menţionate şi sub formă 
de conserve, alimente sau mâncăruri semi-
preparate sau gata preparate, inclusiv con-
gelate şi sub formă de alimente dietetice; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-
go, înlocuitori de cafea; faină şi preparate 
făcute din cereale, pâine, produse de patise-
rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
amestecuri şi substanţe aromatice de condi-
mentare; condimente şi săruri aromate, 
esenţe de mirodenii, extracte de mirodenii, 
ierburi de condimentare, ierburi de condi-
mentare în ulei, ierburi uscate de bucătărie şi 
culinare, amestecuri de mirodenii, mirodenii 
sub formă de pastă, săruri de condimentare, 
preparate de mirodenii; sare pentru conser-
vare; sosuri condimentate şi sosuri pentru 
condimentare; sosuri; amestecuri de ierburi 
de bucătărie; ierburi în ulei; frunze de dafin, 
cuişoare, ghimbir, ienibahar, boabe de ienu-
păr (condimente), şofran, coriandru; mirode-
nii pentru fabricarea conservelor şi murături-
lor; sodă alimentară; mirodenii; arome, pre-
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parate condimentate şi condimente; arome 
pentru condimentare, extracte de condi-
mente, substanţe şi preparate pentru condi-
mentare, amestecuri de condimente, condi-
mente sub formă de pastă, mirodenii şi con-
dimente decorative, săruri de condimentare; 
sosuri condimentate şi sosuri pentru condi-
mentare; sosuri aromate; preparate aromate, 
preparate de condimentare; sambal; salsa 
(sos iute); marinate, marinate pentru condi-
mentare; condimente din flori, flori pentru 
condimentare; zahăr aromat, zahăr cu aromă 
de vanilie, zahăr vanilat; amestecuri de zahăr 
şi scorţişoară; amestecuri de zahăr şi miro-
denii; zahăr de trestie; acoperiri, glazuri 
comestibile pentru alimente; produse pentru 
frăgezirea cărnii (mirodenii); amelioratori de 
gust; saramuri şi marinate de uz casnic pen-
tru carne; pesmeţi pentru panare; arome 
(obţinute din plante), extracte aromatice, 
arome de reacţie şi arome de afumare; 
esenţe; aditivi pentru industria de panificaţie, 
şi anume arome pentru copt; sosuri, inclusiv 
sos demi-glace, sosuri de bază, sos pesto, 
sosuri de muştar, vinegrete şi sosuri pentru 
salată (lichide sau uscate), sosuri din fructe; 
dip-uri şi preparate pentru fabricarea dip-
urilor; amestecuri pentru mâncăruri şi pro-
duse gata preparate pentru gătire uşoară în 
formă uscată, de pastă sau lichidă, care con-
stau din ingrediente de condimentare şi ase-
zonare, aditivi tehnici pentru alimente, cum 
ar fi substanţe de îngroşare sau emulgatori şi 
ingrediente pentru gust, în special produse 
lactate, legume, fructe, ciuperci, arome, con-
dimente, mirodenii şi ierburi; pateuri cu 
carne, peşte, păsări şi vânat; sirop de 
melasă, sirop de arţar; amestecuri uscate 
pentru sosuri şi sosuri pentru salată (lichide 
sau uscate); sosuri (amestecuri de ulei şi 
oţet); agenţi de îngroşare pentru sosuri şi 
zeamă de carne; ketchup; maioneză; capere; 
fructe şi boabe de caper; produse din cereale 
pentru consum uman, müsli, cus-cus, bulgur; 
polenta, mămăligă, mâncăruri pe bază de 
faină; tăiţei din orez; paste făinoase, paste 
făinoase cu umplutură de brânză, carne sau 
legume; turte; concentrat pentru aluat dospit; 
crutoane; patiserie cu ceapă şi brânză; lipii 
umplute la alegere, sau acoperite, sau pentru 
umplut şi/sau acoperit, cum ar fi burrito, faij-
ta, taco, enchilada şi chimichanga; produse 
din grâu, orez şi porumb fabricate prin extru-
ziune destinate alimentării cu porţiuni mici, în 
special tortilla, nacho, taco, biscuiţi; produse 
de panificaţie care se gătesc pentru consum 
în toaster, în special sandvişuri copţi săraţi; 
fulgi de porumb; boabe de porumb; vol-au-

vent (pateuri); amestecuri pentru copt şi 
amestecuri gata preparate pentru copt (sub 
formă de praf), inclusiv amestecuri pentru 
copt cu mirodenii, condimente şi arome; pro-
duse pe bază de faină; taco, tortilla; faină de 
tapiocă; budinci; dulciuri şi deserturi; paste 
pentru tartine; acoperiri, glazuri comestibile; 
agenţi de dospire pentru produse de pani-
ficaţie, şi anume bicarbonat de sodiu, carbo-
nat de amoniu şi drojdie uscată; agenţi pen-
tru afânarea amestecurilor pentru prăjituri şi 
panificaţie şi a aluatului; ciocolată, nuga; 
produse de cofetărie; produse cu conţinut de 
ceai (vitaminizate şi/sau aromatizate şi/sau 
solubile şi/sau mineralizate), ceai cu gheaţă, 
băuturi cu ceai sau pe bază de ceai, ceaiuri 
de plante sau ceaiuri de fructe; infuzii; kom-
bucha; hârtie de orez (comestibilă); drojdie, 
preparate cu drojdie; tărâţe prelucrate şi pre-
parate pe bază de tărâţe; alimente făcute în 
principal din faină de soia cu adaos de fasole 
sau năut, inclusiv chiftele de soia; paste de 
soia (miso); drojdie sub formă de pilule sau 
capsule; apă de trandafir; mâncăruri făcute 
din tăiţei, paste făinoase şi orez; taco, foi 
pentru taco, tortilla, gustări ambalate (lipii); 
gustări, chipsuri, produse crocante şi gustări 
mici, mâncăruri instant şi alimente preparate 
sau semipreparate, aperitive, gustări asortate 
italiene, amestecuri uscate pentru mâncăruri 
instant, salate; umpluturi şi amestecuri care 
constau în principal din cereale, produse din 
cereale, orez, paste făinoase, condimente 
sau produse de panificaţie; produse de pati-
serie prăjite din cartofi; pateuri; alimente di-
etetice; amestecuri (acoperiri şi glazuri pen-
tru gătit); dextroză, dextroză de afumare de 
uz alimentar; glutamat de monosodiu, gluta-
mat de sodiu; acoperiri, glazuri comestibile 
pentru alimente; condimente de pulverizat 
pentru alimente; lianţi alimentari; lianţi pentru 
cârnaţi; gluten de uz alimentar; amestecuri 
pentru acoperiri, glazuri alimentare; acoperiri 
condimentate (membrane aromate) pentru 
alimente; toate produsele sus-menţionate şi 
sub formă de conserve sau alimente instant 
şi semipreparate sau gata preparate sau 
mâncăruri instant, inclusiv congelate şi sub 
formă de alimente dietetice. 

 

 
 
(210) 031122 
(220) 2012.05.21 
(730) PepsiCo, Inc., corpora ţie din statul North 

Carolina, US  
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.05; 26.03.19; 26.03.23; 
27.05.01; 27.05.02. 

 

 
 
(210) 031130 
(220) 2012.05.22 
(730) BUSINESS-IMPULS S.R.L., firm ă, MD 

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

(540)  
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lu-
struire, degresare şi şlefuire; săpunuri; par-
fumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 

pentru oameni şi animale; plasturi şi mate-
riale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

 
 
(210) 031131 
(220) 2012.05.22 
(730) BUSINESS-IMPULS S.R.L., firm ă, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medi-

cale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
(210) 031132 
(220) 2012.05.22 
(730) BUSINESS-IMPULS S.R.L., firm ă, MD 

Str. Tighina nr. 42,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lu-
struire, degresare şi şlefuire; săpunuri; par-
fumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

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

 

 

 
 
(210) 031133 
(220) 2012.05.22 
(730) BUSINESS-IMPULS S.R.L., firm ă, MD 

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

(540)  
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lu-
struire, degresare şi şlefuire; săpunuri; par-
fumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

 

 
 
(210) 031134 
(220) 2012.05.22 
(730) BUSINESS-IMPULS S.R.L., firm ă, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lu-
struire, degresare şi şlefuire; săpunuri; par-
fumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

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

 

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

 

 
 
(210) 031135 
(220) 2012.05.22 
(730) ECONORD-IND S.R.L., MD 

Str. A. Puşkin nr. 28,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lu-
struire, degresare şi şlefuire; săpunuri; par-
fumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

 
 
(210) 031139 
(220) 2012.05.22 
(730) KALENYUK Oleksandr, UA  

Vul. Komarova bud. 28, bloc A, kv. 151,  
UA-58013, Chernivtsi, Ucraina 

(540)  
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(511) NCL(10) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
servicii de comercializare pentru terţi pres-
tate de buticuri, magazine, gherete şi tarabe. 

 

 

 
 
(210) 031142 
(220) 2012.05.23 
(730) MARS, INCORPORATED, US  

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

colată de băut; zahăr, orez, tapiocă, sago; 
făină, produse din făină şi preparate făcute 
din cereale; batoane de cereale; paste făi-
noase; pâine, produse de panificaţie, biscuiţi, 
fursecuri, torturi, prăjituri, plăcinte, produse 
de patiserie; ciocolată, produse din ciocolată; 
produse de cofetărie; produse de cofetărie 
din zahăr, dulciuri, bomboane, acadele; 
gheaţă alimentară; îngheţată, deserturi con-
gelate; miere, sirop de melasă; sare, muştar; 
oţet; sosuri, sos pesto; condimente; mirode-
nii; ierburi. 

 

 

 
 
(210) 031143 
(220) 2012.05.23 
(730) Abraxis Bioscience, LLC, US  

11755 Wilshire Blvd., 20th Floor, Los Angeles, 
CA 90025, Statele Unite ale Americii 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice injectabile pentru trata-

mentul cancerului şi bolilor legate de imunitate. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031148 
(220) 2012.05.24 
(730) UNI-CHARM CORPORATION, JP  

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, 
Ehime-Ken, Japonia 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 
şerveţele igienice; absorbante (igienice); 
tampoane pentru menstruaţie; chiloţi igienici; 
scutece; chiloţi-scutece pentru copii; pelinci 
sau scutece din hârtie sau celuloză de unică 
folosinţă pentru copii; pelinci sau scutece din 
hârtie sau celuloză de tip chiloţi pentru copii; 
şerveţele pentru copii; scutece pentru incon-
tinenţă; scutece pentru incontinenţă sau pe-
linci din hârtie sau celuloză de tip chiloţi; ab-
sorbante pentru incontinenţă; pelinci pentru 
incontinenţă; chiloţi pentru incontinenţă; ab-
sorbante pentru piept; şorturi pentru incon-
tinenţă; măşti sanitare; bandaj pentru pan-
samente, plasturi; vată absorbantă; tifon pen-
tru pansamente; hârtie uleiată de uz medical; 
capsule (caşete) farmaceutice; lactoză (za-
hăr ce se conţine în lapte), lapte praf (pentru 
copii); pansamente pentru ochi de uz medi-
cal; pansamente pentru urechi; şerveţele 
umede de uz medical. 
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(210) 031159 
(220) 2012.05.28 
(730) SIDELA SA, UY  

Rincon 468, Montevideo, Uruguay 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru (pantone black 

CV), albastru-deschis (pantone 3135 CV), 
roşu (pantone warm red C), albastru-închis 
(pantone 281), galben (pantone 109 C), por-
tocaliu (pantone 108 C). 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 19.03.21; 19.03.24; 26.04.07; 
26.04.24; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 031160 
(220) 2012.05.28 
(730) SIDELA SA, UY  

Rincon 468, Montevideo, Uruguay 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru (pantone black 

287C, 485C), albastru-închis (pantone 287C), 
albastru-deschis (pantone 281C), portocaliu 
(pantone 1585C), galben (pantone 108C). 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.24; 26.04.07; 26.04.24; 
27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 031161 
(220) 2012.05.28 
(730) SIDELA SA, UY  

Rincon 468, Montevideo, Uruguay 
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(540)  
 
 

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

tone 281 C), galben (pantone 108 C). 
(511) NCL(10) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

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

 

(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.24; 24.17.05; 24.17.07; 
27.05.10; 27.05.19; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 031166 
(220) 2012.05.28 
(730) CIBIZOV Denis, MD  

Str. Botanica Veche nr. 15,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031167 
(220) 2012.05.30 
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe ac ţiuni de 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031175 
(220) 2012.05.31 
(730) VOLOŞIN Dmitri, MD  

Str. Petru Rareş nr. 36, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor; 

 

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

 

 

 
 
(210) 031204 
(220) 2012.06.05 
(730) URSACHI Oleg, MD  

Drumul Viilor nr. 28, ap. 5,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.06; 07.01.24; 11.03.02; 27.03.15; 
27.05.01; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 031216 
(220) 2012.06.05 
(730) COTROBAI Anatolie, MD  

Str. Ginta Latină nr. 11, bloc 3, ap. 41,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
ARDOVAN Vladimir, MD  
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 156,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 

 

 
 

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

tive şi culturale; 
 
 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.17.11; 05.07.10; 07.01.01; 07.05.02; 
07.05.05; 07.05.08; 14.07.23; 15.07.09; 27.03.15. 

 

 
 
(210) 031224 
(220) 2012.06.07 
(730) PRODECO S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Ceapaev nr. 35,  
MD-4023, Vladimirovca, Slobozia, TDS  
Nistrului, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, verde, galben. 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 
şi flori naturale; alimente pentru animale; 
malţ; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.14; 05.07.02; 05.07.03; 27.05.01; 
29.01.13. 
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(210) 031254 
(220) 2012.06.14 
(730) RITUS-AV S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Bucureşti nr. 85, ap. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.13.01; 05.13.04; 25.01.06; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 031255 
(220) 2012.06.14 
(730) RITUS-AV S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Bucureşti nr. 85, ap. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

 
 
(210) 031258 
(220) 2012.06.12 
(730) ŢURCANU Sergiu, MD  

Str. Mirceşti nr. 23, bloc 1, ap. 50,  
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 

(511) NCL(10) 
31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-

tiere, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 
şi flori naturale; alimente pentru animale; 
malţ. 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 19.09.07; 
26.01.06; 26.03.23; 27.03.15; 27.05.01. 
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(210) 031259 
(220) 2012.06.12 
(730) FLOTI PLUS S.R.L., MD  

Str. Communisticescaia nr. 181,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 25.05.02; 26.01.18; 26.04.10; 26.04.18; 
26.11.13; 27.05.01; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 031264 
(220) 2012.06.14 
(730) HONDA MOTOR CO., LTD., JP  

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo 107-8556, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
12   - motoare cu ardere internă pentru vehicule 

terestre; automobile; vehicule; aparate de 
locomoţie terestră, aeriană sau navală; piese 
şi fitinguri pentru produsele sus-menţionate. 

 

 

 
 
(210) 031300 
(220) 2012.06.19 
(730) DARANUŢA Diana, MD  

Str. Suceviţa nr. 22, bloc 2, ap. 47,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 

 

 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 031312 
(220) 2012.06.20 
(730) Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD  

Str. Călăraşilor nr. 1,  
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 01.03.07; 02.01.20; 05.03.20; 19.07.02; 
24.05.01; 24.05.03; 24.09.02; 24.09.12; 26.01.13; 
26.01.14. 

 

 
 
(210) 031324 
(220) 2012.05.18 
(730) Docernee predpriiatie "Firma Leda", UA  

65031, or. Odesa, str. M. Grushevskogo, 
39e, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
03   - săpunuri antiperspirante; produse pentru 

albit (spălare); albăstreală pentru rufe; pro-
duse chimice de uz casnic pentru redarea 
strălucirii culorilor (spălare); pânză îmbibată 
cu detergent pentru curăţat; cosmetice; 
beţişoare cu vată de uz cosmetic; vată de uz 
cosmetic; săpunuri deodorante; detergenţi, 
alţii decât cei folosiţi în timpul proceselor de 
fabricaţie şi al celor în scop medical; săpu-
nuri dezinfectante; substanţe de înmuiere 
pentru spălare; produse pentru satinare; pre-

parate de înmuiere pentru spălare; şerveţele 
impregnate cu loţiuni cosmetice; săpunuri 
medicinale; săpunuri; substanţe pentru înde-
părtarea petelor; 

 

05   - vată absorbantă; vată aseptică; bandaje igi-
enice; bandaje pentru menstruaţie; centuri 
pentru bandaje igienice, prosoape; vată pen-
tru uz medical; scutece (şerveţele pentru 
sugari), dezinfectante chimice pentru W.C.; 
dezinfectante folosite pentru igienă; pansa-
mente chirurgicale; scutece (ţesături igienice 
contra incontinenţei) pentru incontinenţă; 
chiloţi pentru menstruaţie; şerveţele impreg-
nate cu loţiuni farmaceutice; tampoane pen-
tru menstruaţie; garnituri chiloţi (sanitare); 
şerveţele igienice; vată în scopuri medicale; 

 

16   - cornete de hârtie; bavete din hârtie; batiste 
de hârtie, hârtie igienică; scutece-chilot de 
unică folosinţă din hârtie sau din celuloză; 
scutece de unică folosinţă din hârtie sau din 
celuloză; seturi de masă de unică folosinţă; 
prosoape de hârtie; prosoape de faţă din 
hârtie; şerveţele pentru demachiat din hârtie; 
şerveţele de masă din hârtie; feţe de masă 
din hârtie; feţe de masă şi şerveţele (lenjerie) 
din hârtie; şerveţele de masă din hârtie. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031325 
(220) 2012.05.16 
(730) ISAI Traian, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 3, ap. 89,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 
şi flori naturale; alimente pentru animale; 
malţ; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 031326 
(220) 2012.06.25 
(730) Camelia S.A., cas ă de comer ţ, MD 

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

(540)  
 
 

 
 

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

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 27.05.11; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 031330 
(220) 2012.06.26 
(730) DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,  

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Bd. Dacia nr. 27,  
MD-2037, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 031331 
(220) 2012.06.21 
(730) COMSALES GRUP S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Grenoble nr. 130, ap. 3,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 

 
(591) Culori revendicate: roşu, sur, alb. 
(511) NCL(10) 
06   - panouri sandvici, tablă profilată; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.24; 26.03.23; 26.04.09; 
26.04.16; 27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 031333 
(220) 2012.06.26 
(730) MEDICOVER HOLDING S.A., LU  

24 avenue Emile Reuter, L-2420, Luxemburg 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul  

declară că renunţă la invocarea oricărui 
drept exclusiv: "MEDICAL LABORATORY SER-
VICES". 

(591) Culori revendicate: galben, alb, albastru. 
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(511) NCL(10) 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator; 

 

44   - servicii medicale, inclusiv servicii medicale 
de diagnostic; servicii de igienă şi de îngrijire 
a frumuseţii pentru oameni. 

 

(531) CFE(5) 01.03.18; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.10; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 031338 
(220) 2012.06.26 
(730) Status Lex Prim S.R.L., MD  

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 124,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 031341 
(220) 2012.06.27 
(730) FOCA Dumitru, MD  

Bd. Dacia nr. 4, ap. 78,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 031342 
(220) 2012.06.27 
(730) DOLGHII Anatolie, MD  

Str. Nicolai Dimo nr. 1, bloc 1, ap. 151,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice se-
miprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale. 
 

 

 
 
(210) 031345 
(220) 2012.06.28 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 



MĂRCI   MD -  BOPI 8/2012 

 69

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
(210) 031347 
(220) 2012.07.02 
(730) GELIBERT S.R.L., MD  

Str. Bălţi nr. 2a,  
MD-6201, Sîngerei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - alimente pentru sugari; 
 

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

 

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

 

 
 
(210) 031348 
(220) 2012.07.02 
(730) GELIBERT S.R.L., MD  

Str. Bălţi nr. 2a,  
MD-6201, Sîngerei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

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

 

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

 

 
 
(210) 031349 
(220) 2012.06.12 
(730) LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., AR  

Lavalle 310, 4 th floor, Buenos Aires,  
Argentina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice de uz uman. 
 

 
 
(210) 031350 
(220) 2012.06.12 
(730) LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., AR  

Lavalle 310, 4 th floor, Buenos Aires, Argentina 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice de uz uman. 
 

 
 
(210) 031351 
(220) 2012.06.12 
(730) LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., AR  

Lavalle 310, 4 th floor, Buenos Aires, Argentina 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice de uz uman. 
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(210) 031352 
(220) 2012.06.12 
(730) LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., AR  

Lavalle 310, 4 th floor, Buenos Aires, Argentina 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - produse farmaceutice de uz uman. 
 

 
 
(210) 031353 
(220) 2012.07.03 
(730) CAŞALOT S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Ion Neculce nr. 5,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

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

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

 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.09.03; 27.05.01. 
 

 
 

(210) 031356 

(220) 2012.06.28 
(730) BRICOMAX S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Mioriţa nr. 3, bloc 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.02; 29.01.13. 
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(210) 031427 
(220) 2012.07.04 
(730) AGROFIRMA CIMIŞLIA S.A., agen ţie  

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031429 
(220) 2012.07.02 
(730) Multievo S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Industrială nr. 5a,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031434 
(220) 2012.07.02 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

Plot No. 90, Sector-32, Gurgaon-122001, 
Haryana, India 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

rate farmaceutice şi medicale de uz uman şi 
veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031444 
(220) 2012.07.06 
(730) ANDREANI BESNIER VOSTOCK S.R.L., 

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Alexe Mateevici nr. 52,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 24.17.02; 27.05.07; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 031445 
(220) 2012.07.04 
(730) FARMEXPO S.R.L., MD  

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 

clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă. 
 

(531) CFE(5) 24.17.01; 27.05.03. 
 

 
 
(210) 031455 
(220) 2012.07.05 
(730) SANDRILIONA S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, bloc 5,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

bej, cafeniu, negru, albastru. 
(511) NCL(10) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-

go, înlocuitori de cafea;  făină şi preparate 
făcute din cereale; pâine, produse de patise-
rie şi cofetărie; îngheţată, îngheţată plombir 
cu ciocolată şi aromă de vanilie, cu topping 
de ciocolată, cu nuci şi glazură de ciocolată; 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mi-
rodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.01.05; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 031457 
(220) 2012.06.28 
(730) KVINT, societate pe ac ţiuni de tip închis, 

fabric ă de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD  
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: auriu, galben, negru, alb. 
(511) NCL(10) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 25.01.15; 26.01.04; 26.01.11; 26.01.18; 
26.01.21; 26.04.18; 26.05.04; 27.05.09; 28.05.00; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 031458 
(220) 2012.06.28 
(730) KVINT, societate pe ac ţiuni de tip închis, 

fabric ă de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 
MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben, auriu. 
(511) NCL(10) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 25.01.15; 26.01.04; 26.01.11; 26.01.18; 
26.01.21; 26.04.18; 26.05.04; 27.05.09; 27.05.24; 
28.05.00; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 031459 
(220) 2012.06.28 
(730) KVINT, societate pe ac ţiuni de tip închis, 

fabric ă de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 
MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 031461 
(220) 2012.07.05 
(730) The Procter & Gamble Company, US  

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio, Statele Unite ale Americii 

(540)  

 

 
 
(511) NCL(10) 
03   - şerveţele preimpregnate din hârtie şi/sau din 

celuloză; 
 

05   - produse igienice; scutece de unică folosinţă 
din hârtie şi/sau din celuloză; 

 

25   - îmbrăcăminte. 
 

(531) CFE(5) 01.15.09; 02.09.01. 
 

 
 
(210) 031464 
(220) 2012.07.06 
(730) VIKNOGRAD S.R.L., întreprindere cu  

capital str ăin, MD  
Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc "O",  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 
 
 
 

(511) NCL(10) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

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

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice se-
miprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 07.01.24; 26.03.23; 26.04.09; 26.04.18; 
26.15.09; 27.05.02; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 031469 

(220) 2012.07.06 
(730) The Procter & Gamble Company, US  

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio, Statele Unite ale Americii 

(540)  

 
 

 
 

 
(511) NCL(10) 
03   - şerveţele preimpregnate din hârtie şi/sau din 

celuloză; 
 

05   - produse igienice; scutece de unică folosinţă 
din hârtie şi/sau din celuloză; 

 

25   - îmbrăcăminte. 
 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.07; 02.09.01. 
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(210) 031476 
(220) 2012.07.10 
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liabili-

ty company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware, US  
300 Renaissance Center, City of Detroit,  
State of Michigan 48265-3000, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
12   - automobile şi piese ale acestora. 
 

 

 
 
(210) 031478 
(220) 2012.07.11 
(730) The Procter & Gamble Company, US  

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
03   - preparate pentru spălare, înălbitori şi alte 

substanţe pentru spălare; preparate pentru 
îngrijirea, tratarea şi înfrumuseţarea ţesături-
lor; preparate pentru curăţare, lustruire, de-
gresare şi preparate abrazive; potpuriuri; 
tămâie, uleiuri pentru parfumuri şi arome; 
apă parfumată de uz menajer şi pentru utili-
zare pe ţesături; lemn parfumat; produse 
aromatice; uleiuri esenţiale; preparate de 
fumigaţie care urmează să fie emise în aer, 
atmosferă sau pe ţesături în formă de fum, 
vapori sau gaz; preparate pentru parfumarea 
sau împrospătarea aerului; 

 

04   - compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi le-
garea prafului; lumânări, lumânări parfumate 
sau aromate, lumânări pentru aromatizarea 
sau parfumarea aerului; lumânări (iluminat), 
ceară pentru iluminat; lumânări subţiri, lămpi 
şi fitiluri; 

 

05   - produse pentru împrospătarea aerului; pre-
parate pentru purificarea aerului; produse 
pentru împrospătarea aerului din cameră; 
dezodorizante pentru ţesături şi aer; produse 
pentru neutralizarea mirosurilor; 
 
 

 

11   - aparate şi instrumente pentru aromatizarea, 
purificarea sau împrospătarea mediului am-
biant; părţi şi fitinguri pentru toate produsele 
menţionate; dispozitive de aromoterapie şi 
de purificare a aerului alimentate cu baterii 
sau acţionate electric şi rezerve pentru intro-
ducere în aceste dispozitive; dispozitive şi 
filtre fixe, nearomate, fără emitere de sub-
stanţe pentru dezodorizarea aerului; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie (cu excepţia celor din metale preţioase 
sau placate cu acestea); arzătoare de uleiuri 
şi parfumuri; aparate pentru încălzirea uleiu-
rilor de parfumuri şi pentru eliberarea arome-
lor în mediul ambiant; dozatoare şi aparate 
de distribuire a produselor de parfumerie, 
uleiurilor esenţiale şi a produselor pentru 
împrospătarea aerului; aparate dezodorizan-
te, aparate şi recipiente pentru aromatizarea 
mediului ambiant sau pentru distribuirea par-
fumurilor, împrospătarea aerului sau a prepa-
ratelor de purificare a aerului în mediul am-
biant; sticlărie; porţelan şi faianţă. 

 

 

 
 
(210) 031479 
(220) 2012.07.12 
(730) RAŞCU Adrian, MD  

Str. Soltîs nr. 14,  
MD-3411, Lăpuşna, Hînceşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

 

 

 
(210) 031482 
(220) 2012.07.12 
(730) China Resources Snow Breweries Company 

Ltd., CN  
Room 306 China Resources Building, No. 8 
Jianguomen North Avenue, Dongcheng  
District, Beijing 100005, China 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
32   - bere. 
 

(531) CFE(5) 04.02.20; 04.05.21; 28.03.00. 
 

 
 
(210) 031483 
(220) 2012.07.10 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau ima-
ginilor; suporturi de înregistrare magnetice, 
discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi 
alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
(210) 031484 
(220) 2012.07.10 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau ima-
ginilor; suporturi de înregistrare magnetice, 
discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi 
alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 031485 
(220) 2012.07.10 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau ima-
ginilor; suporturi de înregistrare magnetice, 
discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi 
alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 

(210) 031486 
(220) 2012.07.10 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau ima-
ginilor; suporturi de înregistrare magnetice, 
discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi 
alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
(210) 031487 
(220) 2012.07.10 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau ima-
ginilor; suporturi de înregistrare magnetice, 
discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi 
alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spo-
rtive şi culturale. 

 

 
 
(210) 031488 
(220) 2012.07.10 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 

transmiterea, reproducerea sunetului sau ima-
ginilor; suporturi de înregistrare magnetice, 
discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi 
alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 031489 
(220) 2012.07.17 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 031492 
(220) 2012.07.16 
(730) ALMAIAN S.R.L., MD  

Str. Uzinelor nr. 7, of. 10,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 031494 
(220) 2012.07.18 
(730) PRODIAFARM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Calea Orheiului nr. 103, bloc 3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 031495 
(220) 2012.07.18 
(730) PRODIAFARM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Calea Orheiului nr. 103, bloc 3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 031496 
(220) 2012.07.18 
(730) PRODIAFARM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Calea Orheiului nr. 103, bloc 3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 031497 
(220) 2012.07.18 
(730) PRODIAFARM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Calea Orheiului nr. 103, bloc 3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 031498 
(220) 2012.07.18 
(730) PRODIAFARM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Calea Orheiului nr. 103, bloc 3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 031499 
(220) 2012.07.16 
(730) DRAGAN Demian, MD  

Str. Nicolae Bălcescu nr. 5,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 
 
(210) 031502 
(220) 2012.07.18 
(730) FERAMENTA S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 112, bloc 1,  
MD-3900, Cahul, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; distribuitoare automate; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 14.07.12; 14.07.13; 26.03.05; 26.03.07; 
26.03.16; 26.13.25; 27.05.02. 

 

 

 
(210) 031503 
(220) 2012.07.18 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 

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

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 031505 
(220) 2012.07.18 
(730) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc., US  
1441 Gardiner Lane, Louisville, KY 40213, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

 
 
(210) 031506 
(220) 2012.07.18 
(730) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc., US  
1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

43   - servicii de aprovizionare cu produse alimen-
tare  şi băuturi; servicii de cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.11; 25.03.01; 26.01.14. 
 

 
 
 

(210) 031507 
(220) 2012.07.18 
(730) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc., US  
1441 Gardiner Lane, Louisville, KY 40213, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

 

 

 
(210) 031508 
(220) 2012.07.18 
(730) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc., US  
1441 Gardiner Lane, Louisville, KY 40213, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 
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(210) 031509 
(220) 2012.07.18 
(730) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc., US  
1441 Gardiner Lane, Louisville, KY 40213, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

43   - servicii de aprovizionare cu produse alimen-
tare şi băuturi; servicii de cazare temporară. 

 

 

 
 
(210) 031510 
(220) 2012.07.18 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo "Techno-

NICOL", RU  
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscow,  
Federaţia Rusă 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, azuriu, azuriu-

deschis, alb. 
(511) NCL(10) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 27.05.04; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 031511 
(220) 2012.07.19 
(730) SAVIN Valeriu, MD  

Str. M. Gorki nr. 20,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 

(111) 21890 
(151) 2012.06.17 
(181) 2021.03.30 
(210) 028952 
(220) 2011.03.30 
(730) Sanrio Company, Ltd., JP  

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

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

tru spălare; preparate pentru curăţare, lus-
truire, degresare şi preparate abrazive; să-
punuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosme-
tice, loţiuni pentru păr; paste de dinţi; produ-
se de toaletă; preparate pentru manichiură; 
produse şi preparate pentru îngrijirea şi cură-
ţarea părului şi pielii; adezivi de uz cosmetic; 
loţiuni de utilizat după ras; produse 
antiperspirante; preparate antistatice de uz 
casnic; produse aromatice; scoarţă de 
quillaia pentru spălare; săruri pentru baie; 
preparate cosmetice pentru baie; măşti pen-
tru înfrumuseţare; săruri pentru albire; sodă 
pentru albire; albăstreală de rufe; produse 
chimice de uz casnic pentru redarea străluci-
rii şi culorilor (spălătorie); preparate pentru 
decolorare; truse pentru cosmetice; prepara-
te cosmetice pentru slăbire; cosmetice pen-
tru animale; beţişoare cu vată de uz cosme-
tic; vată de uz cosmetic; creme cosmetice; 
creme pentru albirea pielii; creme pentru 
articole din piele; produse de degresare; 
produse pentru lustruirea protezelor dentare; 
preparate pentru curăţarea protezelor denta-
re; deodorante; detergenţi; coloranţi cosme-
tici; apă de colonie; apă de toaletă; cremă 
pentru păr, gel pentru păr, şampoane, bal-
sam pentru păr şi preparate pentru umecta-
rea părului; parfumuri; rujuri de buze; creme 
şi loţiuni pentru piele şi faţă; unghii false; 
substanţe pentru poleirea unghiilor, lacuri şi 
diluanţi pentru acestea; produse pentru pro-
tecţie antisolară; preparate pentru albire (de-
coloranţi) de uz cosmetic; arome pentru prăji-
turi (uleiuri esenţiale); lapte demachiant pen-
tru scopuri de toaletă; cosmetice pentru 
sprâncene; creioane pentru sprâncene; bal-
samuri de rufe (pentru spălat); gene false; 

ceară de parchet; vopsele pentru păr; fixative 
pentru păr; preparate pentru ondularea păru-
lui; înălbitori de rufe; preparate pentru înmu-
ierea rufelor; amidon (apret); loţiuni de uz 
cosmetic; produse pentru machiaj; pudră 
pentru machiaj; preparate pentru machiaj; 
produse de demachiere; rimel; ape de gură, 
altele decât de uz medical; produse pentru 
îngrijirea unghiilor; creioane cosmetice; pre-
parate de lustruit pentru mobilier şi pardoseli; 
alifii de uz cosmetic; potpuriuri (parfumuri); 
piatră ponce; pânză de sticlă; hârtie de sticlă; 
lemn parfumat; şampoane pentru animalele 
de companie; creme pentru încălţăminte; 
creme de lustruit; ceară pentru încălţăminte; 
produse pentru netezire (apretare); săpun de 
redare a strălucirii textilelor; amidon de sati-
nat pentru rufe; preparate pentru bronzat; 
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice; 
produse pentru îndepărtarea lacurilor; ceară 
de epilat; ceară utilizată în spălătorii; ceară 
pentru lustruit; ceară pentru piele; produse 
depilatoare; jeleu de petrol de uz cosmetic; 
motive decorative de uz cosmetic; bastoane 
de tămâie (bastoane amuletă); parfumuri; 

 

04   - uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; produ-
se pentru absorbţia, umezirea şi legarea 
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru 
motoare) şi material pentru iluminat; lumânări 
şi fitiluri; lumânări pentru pomul de Crăciun; 
preparate pentru îndepărtarea prafului; un-
soare pentru curele; unsoare pentru cizme; 
unsoare pentru piele; unsoare pentru încăl-
ţăminte; fitiluri pentru lămpi; veioze (lumâ-
nări); preparate antiderapante pentru curele; 
uleiuri pentru conservarea pielii; uleiuri pen-
tru pictură; aşchii pentru aprindere; compozi-
ţii pentru legarea prafului pentru măturat; 
fitiluri pentru lumânări; motorină; gazolină; 
petrol lampant; carburanţi; 

 

05   - produse farmaceutice, produse de uz veteri-
nar şi produse sanitare; substanţe dietetice 
adaptate pentru uz medical, alimente pentru 
sugari; plasturi, materiale de pansat; materia-
le pentru plombarea dinţilor, ceară pentru 
amprente dentare; dezinfectanţi; produse 
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide, 
erbicide; bumbac absorbant; vată absorban-
tă; centuri adezive de uz medical; plasture 
adeziv; benzi adezive de uz medical; produ-
se pentru împrospătarea aerului; produse 
pentru purificarea aerului; produse alimenta-
re pe bază de albumină de uz medical; lapte 
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albuminos de uz medical; produse pentru 
spălarea animalelor; bumbac antiseptic; anti-
septice; balsamuri de uz medical; bandaje 
igienice; bandaje pentru menstră; bandaje 
pentru pansat; preparate terapeutice pentru 
baie; preparate medicinale pentru baie; să-
ruri de uz medical pentru baie; băi de oxigen; 
săruri pentru băi de apă minerală; centuri 
pentru absorbante igienice feminine; brăţări 
de uz medical; tampoane pentru alăptare; 
bomboane medicinale; capsule de uz medi-
cal; capsule de uz farmaceutic; gumă de 
mestecat de uz medical; coliere antiparazita-
re pentru animale; produse de cofetărie de 
uz medical; preparate pentru dezinfectarea, 
spălarea, păstrarea şi curăţarea lentilelor de 
contact; lubrifianţi şi soluţii pentru şi/sau utili-
zare cu lentile de contact; produse chimice 
contraceptive; remedii de calozităţi; inele de 
calozităţi pentru picioare; bumbac de uz me-
dical; plasturi; preparate farmaceutice pentru 
tratamentul mătreţii; dezodorizante; deter-
genţi de uz medical; băuturi dietetice adapta-
te de uz medical; alimente dietetice; substan-
ţe dietetice; dezinfectante folosite pentru 
igienă; loţiuni pentru canine; produse pentru 
spălarea caninelor; repelente pentru câini; 
băuturi medicinale; produse pentru spălat 
ochii; cutii de prim ajutor (completate); ade-
zivi împotriva muştelor; hârtie de omorât 
muşte; preparate pentru distrugerea muşte-
lor; clei împotriva muştelor; remedii contra 
transpiraţiei picioarelor; tifon pentru pansa-
mente; germicide; lemn de cedru pentru 
combaterea insectelor; grăsimi de uz medi-
cal; perfuzii medicamentoase; insectifuge; 
insecticide; vaselină de uz medical; chiloţi 
pentru menstră; chiloţi igienici; lapte praf 
pentru copii mici; lactoză de uz medical; ţe-
sături impregnate cu loţiuni farmaceutice; 
loţiuni de uz farmaceutic; loţiuni de uz veteri-
nar; pilule; băuturi din lapte cu conţinut de 
malţ de uz medical; alcool medicinal; ierburi 
medicinale; uleiuri de uz medical; ceaiuri 
medicinale; trusă medicală (portabilă, com-
pletată); medicamente de uz uman; absor-
bante menstruale; tampoane pentru men-
struaţie; mentol; unguente; suplimente ali-
mentare minerale; hârtie cu insecticide con-
tra moliilor; produse pentru combaterea mo-
liilor; produse pentru îngrijirea gurii; nămol 
pentru baie; scutece pentru incontinenţă; 
aditivi nutritivi de uz medical; chiloţi igienici; 
scutece igienice; absorbante igienice; indis-
pensabili igienici; chiloţi, absorbante pentru 
incontinenţă; absorbante; paraziticide; pilule 
de uz farmaceutic; preparate chimice pentru 

diagnosticul gravidităţii; ceaiuri de slăbire de 
uz medical; remedii contra transpiraţiei; lăpti-
şor de matcă (de uz medical); şerveţele igie-
nice;  preparate farmaceutice pentru îngriji-
rea pielii; săruri mirositoare; produse pentru 
sterilizare; unguente contra arsurilor provo-
cate de soare; preparate contra arsurilor 
solare de uz farmaceutic; siropuri de uz far-
maceutic; preparate cu vitamine; beţişoare 
de bumbac de uz medical; produse antisola-
re; cataplasme; comprese; cataplasme şi/sau 
comprese pentru scăderea temperaturii cor-
pului sau pentru prevenirea febrei sau dureri-
lor de cap; pansamente (medicale); medica-
mente pentru medicina umană; febrifuge; 
ceaiuri de ierburi, cataplasme cu muştar; 
preparate medicale pentru slăbire; 

 

08   - unelte şi scule acţionate manual; cuţitărie; 
arme albe; aparate de ras; maşini de tuns 
barba; deschizătoare de butelii; deschizătoa-
re de conserve; tocuri pentru aparate de ras; 
cleşte pentru cuticule; pensetă pentru cuticu-
le; tăietoare; scule aşchietoare; unelte pentru 
decantarea lichidelor; aparate pentru epilare; 
matriţe de ştanţat; unghiere (electrice sau 
neelectrice); cleşti de unghii; lustruitor de 
unghii; furci; unelte de grădinărit; maşini de 
tuns de uz personal; dispozitive manuale de 
ondulat părul; pensete pentru îndepărtarea 
părului; pioleţi pentru gheaţă; ferăstraie; cuţi-
te; maşini de tuns gazonul; piele pentru as-
cuţit; vincluri; pile pentru unghii; pile pentru 
unghii electrice; extractoare de cuie; pile-ac; 
dispozitive pentru introducerea firului în ac; 
ştanţe de numerotare; spărgătoare de nuci 
din metale nepreţioase; deschizătoare de 
stridii; truse de pedichiură; aparate pentru a 
distruge paraziţii plantelor; lame de ras; in-
strumente pentru ascuţit lame; aparate de 
ras electrice şi neelectrice; foarfece; instru-
mente de ascuţit; linguri; pulverizatoare; 
ştanţe (scule); cleşti de zahăr; tacâmuri; des-
chizătoare pentru cutii de tinichea; tăietoare, 
tocătoare şi feliatoare de carne şi legume, 
piese şi accesorii pentru acestea; foarfece de 
bordură; fiare de ondulare; ondulatoare; tru-
se de manichiură; truse de bărbierit; pensete; 
oale de turnare pentru vin; dispozitive nee-
lectrice de tăiat ouă; cuţite de brânză neelec-
trice; cuţite neelectrice de pizza; măciuci; 
cleşti pentru întors genele; articole de aur şi 
argint (cuţite, furculiţe şi linguri); 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
topografice, electrice, fotografice, cinemato-
grafice, optice, de cântărire, de măsurare, de 
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
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ranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sunetului sau imaginilor; suporturi de înregis-
trare magnetice, discuri acustice; automate 
de vânzare şi mecanisme pentru aparate 
care funcţionează cu fişe; case de marcat, 
maşini de calculat, echipamente de prelucra-
re a datelor şi calculatoare; echipament pen-
tru stingerea incendiilor; numărătoare (abac); 
dispozitive electrice pentru atragerea şi dis-
trugerea insectelor; aparate audiovizuale de 
învăţământ; baterii; cutii de baterii; încărcă-
toare de baterii; binocluri; calculatoare; apa-
rate fotografice, camere cinematografice şi 
piese şi accesorii pentru acestea; lentile pen-
tru aparate fotografice; măsuri de capacitate; 
desene animate; playere cu casete; lănţişoa-
re pentru ochelari; filme cinematografice (ex-
puse); ceasuri (aparate de înregistrare a tim-
pului); playere pentru compact-discuri; com-
pact-discuri (audio-video); compact-discuri 
(memorie permanentă); programe de opera-
re pe calculator înregistrate; programe pentru 
calculator; software de calculator (înregistra-
te); calculatoare; imprimante de uz cu calcu-
latoare; lentile de contact; containere pentru 
lentile de contact; aparate pentru prelucrarea 
de informaţii; instrumente de măsurat în croi-
torie; sonerii de uşă electrice; traducători 
electronici de buzunar; extinctoare; filme 
(expuse); alarme de incendiu; lanterne; rame 
pentru diapozitive; aparate pentru jocuri 
adaptate pentru a fi utilizate numai cu recep-
toare de televiziune; bigudiuri încălzite elec-
tric; aparate pentru controlul căldurii; auto-
mate muzicale; lentile optice; cântare pentru 
scrisori; centuri de siguranţă; centuri de sal-
vare; veste de salvare; plute de salvare; în-
cuietori electrice; suporturi magnetice de 
date; cartele magnetice codificate; codifica-
toare magnetice; magneţi; lupe; dispozitiv de 
demachiere electric; aparate, dispozitive şi 
instrumente de măsurare; microfoane; mi-
croscoape; semne cu neon; notebookuri; 
stilouri electronice; aparate pentru înregistra-
rea sunetelor; fotocopiatoare; calculatoare de 
buzunar; aparate de proiecţie; ecrane de 
proiecţie; aparate de radio; playere; aparate 
cu telecomandă; rigle (instrumente de măsu-
ră); cântare; carduri inteligente; detectoare 
de fum; prize de curent, fişe şi alte contacte; 
aparate pentru înregistrarea sunetului; dis-
curi pentru înregistrarea sunetului; aparate 
de reproducere a sunetului; aparate de 
transmitere a sunetului; tocuri de ochelari; 
rame de ochelari; sticlă pentru ochelari; 
ochelari, ochelari de soare; centuri pentru 

înot; veste pentru înot; întrerupătoare electri-
ce; aparate de înregistrare pe bandă; apara-
te telefonice, receptoare, emiţătoare, fire; 
telescoape; televizoare; aparate de televiziu-
ne; indicatoare de temperatură; instalaţii 
electrice pentru prevenirea furturilor; termo-
metre; termostate; casete video, casete pen-
tru jocuri video; înregistrări video; casete 
video; ecrane video; aparate pentru înregis-
trări video; aripioare (flotoare) pentru înot; 
procesoare de text; discuri compacte video; 
discuri digitale universale (video); playere 
pentru discuri compacte video şi discuri digi-
tale universale (video); aparate audio şi vizu-
ale cu dispozitive de sunet concomitent; su-
porturi, purtătoare, cutii pentru casete audio 
şi video, discuri-compacte, discuri laser, dis-
curi video şi discuri digitale universale (vi-
deo); covoraşe pentru mausuri; telefoane, 
telefoane fără fir, telefoane mobile, piese şi 
accesorii pentru acestea; tocuri sau huse 
pentru telefoane mobile; pagere, piese şi 
accesorii pentru acestea; tocuri sau huse 
pentru pagere; saci, învelitori, containere, 
purtătoare şi suporturi pentru telefoane mobi-
le şi pagere; căşti telefonice, căşti duble; 
căşti; căşti şi microfoane/boxe-telefoane cu 
comunicaţie prin difuzor pentru utilizare cu 
telefoane mobile; indicatoare de apel pentru 
telefoane, telefoane mobile şi pagere; maşini 
de jocuri video; măşti de protecţie a ochilor 
de lumină; agende electronice; sonerii de 
avertizare electrice; alarme; cititoare de co-
duri de bare; barometre; sonerii (aparate 
avertizoare); sonerii electrice; unităţi centrale 
de prelucrare (procesoare); cipuri (circuite 
integrate); cronografe (aparate de înregistra-
re a timpului); brichete pentru automobile; 
tastaturi de calculator; memorii pentru calcu-
latoare; dispozitive periferice de calculator; 
cuploare acustice; cuploare (echipament 
pentru prelucrarea datelor); suporturi de date 
optice; discuri optice; discuri (magnetice); 
maşini de distribuţie automate; aparate pen-
tru scafandri; măşti de scafandru; costume 
de scafandru; panouri de avizare electronice; 
stilouri electronice (unităţi de afişaj vizual); 
dispozitive de comandă pentru elevatoare; 
şnururi pentru ochelari; oculare; apărătoare 
pentru ochi; aparate de facsimil; filtre (foto-
grafie); fiare plate electrice; flotoare pentru 
scăldat şi înot; discuri flexibile; benzi pentru 
curăţarea capetelor de citire; higrometre; 
circuite integrate; aparate de legătură interi-
oară; interfeţe (pentru calculatoare); maşini 
de facturat; parasolare pentru obiective; dis-
pozitive de comandă pentru ascensoare; 
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unităţi de bandă magnetică (pentru calcula-
toare); benzi magnetice; linguri de măsurat; 
metronoame; microprocesoare; modeme; 
maşini de numărare şi sortare a banilor; mo-
nitoare (hardware); monitoare (programe de 
calculator); mausuri (echipamente de prelu-
crare a datelor); fibre optice (fibre, filamente 
conductoare de lumină); sticlă optică; produ-
se optice; lentile optice; parcometre; dispozi-
tive periferice de calculator; raportoare (in-
strumente de măsurare); posturi radiotele-
grafice; posturi radiotelefonice; scanere 
(echipamente de prelucrare a datelor); semi-
conductoare; diapozitive (fotografie); maşini 
înregistratoare de încasat automate; benzi 
de înregistrare a sunetului; aparate de de-
magnetizare pentru benzi magnetice; fire de 
telegraf; telegraf (aparate); teleimprimatoare; 
telepromptere; aparate de telegrafie aritmică; 
distribuitoare de tichete; emiţătoare (teleco-
municaţii); transmiţătoare (telecomunicaţii); 
vacuummetre; ecrane video; videotelefoane; 
videomagnetofoane; fluiere de semnalizare; 
dispozitive flotoare pentru înot; tampoane de 
urechi; tampoane de ureche pentru sca-
fandri; ceasuri pentru cronometrarea fiertului 
oului; ochelari de protecţie pentru sport; căşti 
de protecţie pentru sport; aparate de naviga-
ţie pentru vehicule (pe calculatoare de bord); 
programe de jocuri pentru calculator; metro-
noame; publicaţii electronice (descărcabile); 
programe de calculator (software descărcabi-
le); aparate stereoscopice; sateliţi pentru uz 
ştiinţific; suporturi pentru încheietura mânii 
pentru a fi utilizate cu calculatoare; curele 
pentru telefoane portabile; suporturi pentru 
telefoane portabile; autocolante pentru tele-
foane portabile; capace de antenă pentru 
telefoane portabile; circuite electronice şi 
CD-ROM-uri care permit înregistrarea pro-
gramelor de interpretare; automate pentru a fi 
utilizate cu instrumente muzicale electronice; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, stomatologice şi de uz veterinar, membre, 
ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice; 
material de sutură; aparate pentru măsura-
rea tensiunii arteriale; biberoane pentru copii; 
suzete (tetine); bandaje; pături electrice de 
uz medical; prezervative; produse nechimice 
contraceptive; aparate dentare; tetine; in-
strumente pentru curăţat în urechi; aparate 
de masaj estetic; tetine pentru biberoane; 
biberoane cu supape; biberoane pentru ali-
mentaţie; suporturi pentru platfus; încălţămin-
te ortopedică; forcepsuri; mănuşi pentru ma-
saj; mănuşi de uz medical; aparate acustice 
pentru hipoacuzici; aparate pentru protejarea 

auzului; aparate terapeutice cu aer cald; 
pungi cu gheaţă de uz medical; incubatoare 
pentru nou-născuţi; aparate de masaj; cen-
turi pentru gravide; saltele pentru naştere; 
articole ortopedice; tampoane hipogastrice; 
perne cu încălzire electrice de uz medical; 
perne somnifere pentru insomnie; bureţi chi-
rurgicali; linguri pentru administrarea medi-
camentelor; stetoscoape; brancarde; com-
prese termice pentru prim ajutor; instrumente 
de raclaj pentru limbă; aparate şi instrumente 
de uz veterinar; dispozitive contraceptive; 
măşti utilizate de personalul medical; termo-
metre de uz medical; saci de apă de uz me-
dical; bazine igienice; inele pentru erupţia 
dentară; tampoane medicale sau preparate 
pentru testarea temperaturii corpului; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzire, de produce-
re a aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, 
de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii 
sanitare; instalaţii de climatizare a aerului; 
aparate pentru dezodorizarea aerului; uscă-
toare de aer; aparate şi maşini pentru purifi-
carea aerului; duze pentru micşorarea presi-
unii jetului de apă; aparate de filtrare pentru 
acvarii; aparate de încălzire pentru acvarii; 
lămpi de iluminat pentru acvarii; cuptoare; 
grătare; instalaţii şi fitinguri pentru băi; apara-
te de încălzire pentru băi; aparate de încălzit 
paturi; aparate pentru răcirea băuturilor; lan-
terne pentru biciclete; pături electrice; caza-
ne; prăjitoare de pâine; covoare încălzite 
electric; plafoniere; candelabre; lămpi electri-
ce pentru pomul de Crăciun; filtre de cafea 
electrice; maşini de cafea; percolatoare de 
cafea; aparate pentru prăjit cafea; containere 
frigorifice; maşini de gătit; aparate şi instalaţii 
de gătit; ustensile de gătit electrice; instalaţii 
de răcire pentru lichide şi apă; instalaţii de 
răcire pentru tutun; perne încălzite; registre 
de tiraj (încălzire); prăjitoare electrice (fri-
teuze); aparate de dezinfecţie; distribuitoare 
de dezinfectante pentru toalete; aparate pen-
tru distilare; uscătoare de păr; filtre pentru 
filtrarea apei; aparate pentru uscarea furaje-
lor şi nutreţului; lămpi electrice; felinare chi-
nezeşti pentru decorări festive; ventilatoare 
(climatizoare); ventilatoare electrice; încălzi-
toare electrice de biberoane; aparate de spă-
lare; jeturi de apă ornamentale; congelatoa-
re; maşini de prăjit fructe; brichete pentru 
aprinderea gazelor; grătare electrice; grătare; 
aparate de uscare a mâinilor pentru lavabo-
uri; aparate de încălzire pentru băi; cuptoare 
cu aer cald; plăci de încălzire; sticle cu apă 
fierbinte (termofoare); numere luminoase 
pentru case; umidificatoare; cutii de gheaţă; 
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congelator tip orizontal; maşini şi aparate de 
fabricare a gheţii; fierbătoare electrice; cor-
puri de lampă; lămpi cu gaz; sticle de lampă; 
globuri de lămpi; suporturi de agăţat lampa; 
manşoane pentru lămpi; reflectoare de lămpi; 
abajururi pentru lămpi; lămpi; suporturi de 
abajururi; lanterne; uscătoare electrice de 
rufe; becuri de lămpi; instalaţii de iluminat; 
cuptoare cu microunde; instalaţii de răcire a 
laptelui; robinete de amestecare pentru con-
ducte de apă; încălzitoare tip placă; lanterne 
proiectoare de buzunar, lanterne de buzunar; 
încălzitoare de buzunar; oale electrice de 
gătit sub presiune; rezervoare de apă sub 
presiune; radiatoare electrice; dulapuri frigo-
rifice; camere frigorifice; frigidere; prăjitoare; 
aparate de prăjit; grătare; ţepuşe de rotiserie; 
rotisoare; lămpi de siguranţă; cabine de duş; 
duşuri; chiuvete; dulii de lămpi electrice; co-
lectoare solare (încălzire); prăjitoare de pâi-
ne; toalete (WC); scaune de toalete (WC); 
capace pentru scaune de toalete (WC); toa-
lete transportabile; lanterne; pisoare; aparate 
electrice pentru copt vafe; aparate electrice 
de patiserie de copt/de gătit; termofoare me-
talice pentru încălzit patul; lavabouri; încălzi-
toare de apă; aparate şi maşini pentru purifi-
carea apei; sterilizatoare de apă; lămpi de 
buzunar; instalaţii electrice de purificare a 
aerului; dispozitive antiorbire pentru automo-
bile (armături de lămpi); dispozitive antiorbire 
pentru vehicule (armături de lămpi); lămpi cu 
arc; autoclave (marmite electrice sub presiu-
ne); căzi de baie; lanterne chinezeşti; dispo-
zitive de pază pentru iluminat; difuzoare (ilu-
minat); brichete; faruri pentru automobile; 
faruri pentru vehicule; maşini de gătit; sobe 
(aparate de încălzire); maşini de gătit orez; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în 
aer sau pe apă; dispozitive antiorbire pentru 
vehicule; alarme antifurt pentru vehicule; 
dispozitive antifurt pentru vehicule; cărucioa-
re pentru copii; acoperişuri de cărucioare 
pentru copii; clopoţei de biciclete sau tricicle-
te; biciclete şi triciclete, piese şi accesorii 
pentru acestea; căruţe; vagoneţi; huse pen-
tru scaune de vehicule; apărătoare pentru 
biciclete sau triciclete; cărucioare de golf; 
cărucioare pentru manevrarea bunurilor; 
drezine; tetiere pentru scaune de vehicule; 
prelate de cărucioare pentru copii; huse de 
vehicule; claxoane pentru vehicule; capace 
de butuci; butuci de roată pentru vehicule; 
portbagaje pentru vehicule; plase de portba-
gaje pentru vehicule; cărucioare pentru 
transportul bagajelor; apărătoare de noroi;  
 

antiderapante pentru roţi de vehicule; vâsle 
pentru canoe; vâsle; pedale pentru vehicule 
pe două roţi; cărucioare pentru copii; pompe 
pentru biciclete sau triciclete; acoperişuri 
pentru cărucioare; huse pentru cărucioare; 
cărucioare pentru copii; huse de şei pentru 
biciclete, triciclete sau biciclete cu motor; şei 
pentru biciclete, triciclete sau biciclete cu 
motor; centuri de siguranţă pentru scaunele 
vehiculelor; scaune de siguranţă pentru copii 
(pentru vehicule); scaune de vehicule; cen-
turi de siguranţă pentru scaunele vehiculelor; 
prelate adaptate pentru automobile; anvelo-
pe (pneuri) pentru vehicule; tapiserie (garni-
turi interioare) de vehicule; acoperişuri de 
vehicule (formă); scaune cu rotile; ştergătoa-
re de parbriz; suporturi pentru articole mă-
runte pentru utilizare în vehicule; containere 
pentru substanţe aromate şi parfumuri pentru 
utilizare în vehicule; avioane; airbaguri (dis-
pozitive de protecţie pentru automobile); ba-
loane cu aer; automobile; autocare; oglinzi 
retrovizoare; omnibuze; vagoane-motor; mo-
tociclete; cărucioare pentru cumpărături; 
cărucioare; anvelope pentru biciclete, tricicle-
te şi motociclete; vehicule electrice; vehicule 
de locomoţie pe apă; huse pentru volane de 
automobile; capace de roată; 

 

14   - metale preţioase şi aliaje ale acestora, pro-
duse din/sau placate cu metale preţioase; 
bijuterii; imitaţii de bijuterii şi ornamente, pie-
tre preţioase; ceasuri şi instrumente de mă-
surare a timpului; broşe (bijuterie); lanţuri 
(bijuterie); brelocuri; monede; jetoane, şi 
anume medalii şi sau monede; butoni de 
manşetă; cercei; fire de aur; ornamente (din 
metale preţioase); obiecte ce imită articole 
de aur; casete de bijuterii; coliere; ace (biju-
terii); ace de rever; inele; statui şi statuete 
din metale preţioase; ace de cravată; cea-
suri, ceasuri de mână, piese şi accesorii pen-
tru acestea; brăţări de ceas, lanţuri de ceas; 
casete pentru ceasuri; cronometre; ornamen-
te; ace pentru păr, ace de cravată; medalii; 
brelocuri; brelocuri şi tocuri pentru 
chei/obiecte cu metale preţioase şi/sau pietre 
preţioase; pandantive; brăţări (bijuterii); case-
te de prezentare pentru ceasuri; carcase de 
ceasuri; ceasuri şi ceasuri de mână electrice; 
cadrane solare; diamante; articole de bijute-
rie; pietre semipreţioase; opere de artă din 
metale preţioase; ceasuri deşteptătoare; 
butoni din găitan; agrafe (ace de cravată); 
figurine (statuete) din metale preţioase; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; tipărituri; articole de 
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legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); material didactic sau 
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse 
în alte clase); hârtie de ambalaj, hârtie de 
împachetat şi materiale de ambalaj; acuarele 
pentru artişti; reproduceri grafice, portrete; 
litografii; stilouri, creioane, tocuri cu peniţe, 
pixuri; peniţe de scris; suporturi pentru stilo-
uri; suporturi pentru creioane; mine pentru 
stilouri şi instrumente de scris; condeie de 
ardezie; creioane colorate, creioane; penare; 
ascuţitori de creioane; maşini de ascuţit cre-
ioane; cleme de hârtie; prespapieruri; agrafe 
de birou, piuneze; pasteluri (creioane); paste 
şi adezivi pentru papetărie şi menaj; papier-
mache; tăvi şi suporturi pentru coresponden-
ţă; suporturi pentru scrisori; deschizătoare de 
scrisori; benzi adezive şi distribuitoare de 
bandă adezivă; materiale, plăci, pixuri şi in-
strumente pentru desen; seturi de desen; 
albume de mărci şi monede; pungi şi plicuri; 
sugative; suporturi pentru cărţi, semne de 
carte; marcheri de carte; articole de birou; 
pânze pentru pictură; carnete de notiţe; 
agende; dosare (papetărie); bibliorafturi, cu-
buri de hârtie pentru notiţe, hârtie de scris; 
hârtie de desen; seturi de scris; cretă, table 
şcolare, table; etuiuri pentru paşaport; etuiuri 
pentru carnete de cecuri; benzi elastice; pic-
turi; şabloane (papetărie); produse pentru 
ştergere, gume pentru şters, corectoare li-
chide; deschizătoare de scrisori electrice; 
caiete de note; plăcuţe de scris; ornamente 
şi decoraţiuni din hârtie şi/sau carton; şervete 
din hârtie; şerveţele din hârtie; saci pentru 
prânzuri; cutii şi coşuri din carton; cărţi de 
colorat; mape pentru documente; mape cu 
cleme; carnete de notiţe de buzunar; stilouri 
cu vârfuri de fetru; bandă de carte; seturi de 
creioane negre; seturi de creioane colorate; 
rigle; covoraşe pentru scris; cărţi autograf; 
cleme; capsatoare (papetărie); maşini de 
tăiat hârtie; semne de avertisment; tocătoare 
(articole de birou); maşini şi aparate de am-
balare cu material plastic; aparate de monta-
re prin termosudare electrică a ambalajului 
protector pentru documente şi fotografii; su-
porturi şi cutii pentru carduri; decoraţiuni de 
hârtie pentru cutii pentru prânzuri sau produ-
se alimentare; albume; scutece de unică 
folosinţă din hârtie şi celuloză; saci (plicuri, 
pungi) din hârtie sau din material plastic pen-
tru ambalaje; carnete cu foi detaşabile; cutii 

din carton sau din hârtie; carduri; suporturi şi 
carcase pentru ştampile şi sigilii; cărţi comi-
ce; compasuri de trasat; benzi din hârtie sau 
cartele pentru înregistrat programe de calcu-
lator; hârtie de copiat (articole de papetărie); 
lichide corectoare (articole de birou); mape 
pentru documente; apărătoare pentru degete 
(articole de birou); steguleţe din hârtie; dosa-
re (articole de papetărie); dosare pentru do-
cumente; bandă de hârtie gumată (papetă-
rie); batiste din hârtie; cartele de cartotecă 
(papetărie); panglici de cerneală; coperte 
pentru documente; etichete, cu excepţia ce-
lor din materiale ţesute;  hărţi; cărţi poştale 
muzicale; buletine de ştiri; tuşiere (papetă-
rie); cutii de vopsea (articole pentru utilizare 
în şcoală); pamflete; tocătoare de hârtie (ar-
ticole de birou); suporturi de mine pentru 
creioane; timbre poştale; autocolante (artico-
le de papetărie); şerveţele de masă din hâr-
tie; piuneze; tichete (bilete); panglici pentru 
maşini de scris; maşini de scris (electrice sau 
neelectrice); coperte (papetărie); pensule de 
scris; cretă de scris; tablete de scris; înveli-
toare (papetărie); învelitori din hârtie pentru 
ghivecele de flori; tăietoare de hârtie (articole 
de birou); bavete din hârtie; saci pentru gătit 
în cuptorul cu microunde; filtre de cafea din 
hârtie; broşuri; modele de broderie; cuţite de 
tăiat hârtie (articole de birou); feţe de masă 
de hârtie; lenjerie de masă din hârtie; pan-
carte din hârtie sau carton; etichete pentru 
cartele indicatoare; loturi de hârtie; şerveţele 
de hârtie pentru demachiere; autocolante 
pentru telefoane portabile; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale neincluse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; cufere de 
voiaj şi saci de voiaj; umbrele, umbrele de 
soare şi bastoane; bice, hamuri (harnaşa-
ment) şi articole de şelărie; pungi, portmonee 
şi portofele, serviete, valize, saci; rucsacuri;  
saci de îmbrăcăminte; sacoşe pentru provizii; 
benzi de piele; curele pentru echipament 
militar; curele; bastoane; casete din piele 
pentru carduri; zgărzi pentru animale sau 
animale de companie; etuiuri pentru chei; 
dantele din piele sau imitaţii de piele; casete 
pentru articole de toaletă, numite "vanity 
cases"; botniţe; ghiozdane şcolare; curele; 
mânere de valiză; geamantane; truse de 
voiaj; cufere pentru voiaj; huse pentru um-
brele; mânere de umbrelă; scaune-baston; 
curele pentru bagaje; saci de plajă; serviete; 
cutii şi casete din piele sau din imitaţie de 
piele; genţi de mână; curele de piele; bas-
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toane pentru munte; mape pentru partituri; 
sacoşe şi plase pentru provizii; saci de şcoa-
lă; truse de scule din piele sau din imitaţii de 
piele (goale); valize; saci pentru sport; pungi, 
plicuri şi săculeţe din piele pentru ambalaj; 
îmbrăcăminte din piele sau din imitaţii de 
piele pentru mobile; cadre pentru genţi de 
mână; rucsacuri pentru transportat copii; 
genţi cu rotile pentru cumpărături; 

 

20   - mobilier, oglinzi, rame; produse (neincluse în 
alte clase) din lemn, plută, stuf, trestie, răchi-
tă, corn, os, fildeş, oase de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
acestor materiale sau din materiale plastice; 
perne de aer; saltele de aer; saci de dormit; 
perdele de mărgele pentru decoraţiuni; garni-
turi nemetalice pentru paturi; aşternuturi (cu 
excepţia lenjeriei de pat); paturi pentru ani-
male de companie; coşuri nemetalice; dispo-
zitive de închidere pentru sticle (nemetalice); 
stelaje de sticlă; dopuri de plută pentru sticle; 
chei sub formă de cartele din material plastic;  
cufere; mobile decorative care produc sune-
te; cârlige pentru haine;  umeraşe pentru 
îmbrăcăminte; cârlige pentru portmantouri 
(nemetalice); cuiere de haine (mobile); con-
tainere nemetalice (depozitare, transportare); 
galerii de perdele; cârlige de perdele; şine de 
perdele; inele de perdele; vergele de perde-
le; galeţi pentru perdele; cordoane de drape-
rii; perne; distribuitoare de prosoape; căsuţe 
pentru animale de companie; garnituri pentru 
paturi, mobilă, uşi; gherghefuri de brodat; 
ventilatoare (neelectrice); statui din lemn, 
ceară, ghips sau din materiale plastice; para-
vane de uz menajer pentru foc; piedestale 
pentru ghivece de flori; standuri pentru flori; 
suporturi pentru pălării; scaune înalte pentru 
bebeluşi; numere de casă nemetalice, nelu-
minoase; culcuşuri pentru animale de com-
panie; plăci de identitate nemetalice; carto-
teci (mobile); premergătoare pentru bebeluşi; 
obiecte publicitare gonflabile; lădiţe pentru 
bijuterii; cutii de scrisori (altele decât cele din 
metal sau zidărie); rafturi pentru scrisori;  
suporturi pentru reviste; saltele; recipiente de 
ambalare din materiale plastice; perne; rafturi 
pentru farfurii;  rafturi pentru ceşti; plăci de 
înmatriculare nemetalice; semne de avertiza-
re; mânere nemetalice pentru unelte; plato-
uri; împletituri de paie; rame de fotografii; 
benzi decorative din materiale plastice şi/sau 
lemn pentru utilizare cu garnituri pentru fe-
restre; ornamente şi decoraţiuni pentru feres-
tre sau uşi executate din materiale plastice, 
ceară, lemn, plută, stuf, trestie, răchită, corn, 

os, fildeş, oase de balenă, solz, ambră, sidef, 
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor 
materiale sau din materiale plastice; cleme 
de etanşare pentru saci; recipiente din mate-
riale plastice pentru arome; tetiere gonflabile; 
decoraţiuni din materiale plastice pentru pro-
duse alimentare sau cutii pentru prânzuri; 
inele şi brelocuri nemetalice pentru chei; 
limitator pentru uşi; fotolii; coşuri nemetalice; 
paturi; bănci (mobile); cutii din lemn sau din 
materiale plastice; birou de scris; dulapuri; 
cărucioare pentru calculatoare (mobile); lăzi 
din lemn sau din materiale plastice; scaune 
(de şezut); cutii cu jucării; dopuri; huse pen-
tru îmbrăcăminte (garderoburi); leagăne; 
perdele de bambus; şezlonguri; birouri (mo-
bile); măsuţe de servit (mobilă); paie de băut; 
tetiere (mobilă); tablouri de agăţat chei; poliţe 
pentru biblioteci; dulăpioare; încuietori neme-
talice, altele decât cele electrice; manechine; 
rafturi (mobile); rame de fotografii; rame de 
tablouri; capră de tăiat lemne; mobilier şco-
lar; scaune (fotolii); sofale; mese; cărucioare 
de servit ceai; cărucioare pentru calculatoare 
(mobilă); suporturi de umbrele; pătucuri pen-
tru copii; dulapuri; tablouri de afişare; clapete 
din materiale plastice pentru tuburi de drenaj; 
măsuţe de toaletă; taburete şi scaune; coşuri 
împletite; cârlige pentru standuri pentru îm-
brăcăminte; scări de lemn sau din materiale 
plastice; dulapuri de farmacie; covoare de 
protecţie, detaşabile pentru chiuvete; ecu-
soane nemetalice; plăci cu numere nemetali-
ce; cârlige nemetalice pentru rufe; ţarcuri 
pentru bebeluşi; stâlpi de ascuţit ghearele 
pentru pisici; rafturi; jaluzele de interior cu 
lamele (mobile); opere de artă, figurine şi 
statuete şi decoraţiuni mici sau ornamente 
din lemn, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, 
fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, 
spumă de mare şi înlocuitori ai acestor mate-
riale, sau de ceară, ghips sau materiale plas-
tice; cutii pentru tablete din lemn sau din 
materiale plastice; capace pentru sticle; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie, altele decât din metale preţioase sau 
acoperite cu acestea; piepteni şi bureţi; perii; 
materiale pentru perii; materiale de curăţare; 
lână metalică; sticlă brută sau semiprelucrată 
(cu excepţia sticlei folosite în construcţii); 
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte 
clase; cădiţe portabile pentru nou-născuţi; 
coşuri împletite de uz casnic; ceşti; colivii 
pentru păsări; mixere neelectrice; mese de 
călcat; trăgătoare de cizme; deschizătoare 
de sticle; dopuri pentru sticle din ceramică,  
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porţelan, sticlă, cristal, faianţă şi teracotă; 
sticle; boluri; suporturi pentru săpun; planşe-
te de pâine; găleţi; tăvi (platouri de servit); 
cuşti pentru animale de companie; forme 
pentru tarte; aparate neelectrice de făcut 
vafe; stingătoare de lumânări; inele pentru 
lumânări; candelabre (sfeşnice); bomboniere; 
tocuri pentru piepteni; bibelouri chinezeşti, 
porţelanuri; beţişoare chinezeşti (tacâmuri); 
standuri pentru îmbrăcăminte; dispozitive de 
întins îmbrăcăminte; cârpe pentru curăţat; 
suporturi pentru pahare; agitatoare pentru 
cocteiluri; filtre de cafea neelectrice; râşniţe 
de cafea manuale; percolatoare de cafea 
neelectrice; servicii de cafea; cafetiere; piep-
teni electrici; piepteni pentru animale; saci de 
patiserie; forme pentru prăjituri; vase de bu-
cătărie; ţepuşe metalice pentru frigărui; reci-
piente pentru gheaţă; recipiente termoizolan-
te portabile; articole de uz casnic pentru re-
frigerarea alimentelor conţinând fluide pentru 
schimb de căldură; tirbuşoane; ustensile 
cosmetice; învelitori pentru vase; învelitori 
pentru ghivece de flori, altele decât cele din 
hârtie; obiecte din faianţă; cupe; planşete de 
tăiat pentru bucătărie; decantoare; friteuze 
neelectrice; savoniere; distribuitoare de să-
pun; recipiente pentru băut; suporturi de us-
cat rufe; coşuri de gunoi; ouare; troace pen-
tru animale; ghivece de flori; capcane pentru 
insecte; mănuşi de menaj; cupe; răzătoare 
(ustensile de menaj); grătare neelectrice; 
containere termoizolante; încălzitoare neelec-
trice pentru biberoane; suporturi pentru flori şi 
plante; cratiţe pentru fondue chinezesc; gă-
leţi pentru gheaţă; forme pentru cuburi de 
gheaţă; huse pentru scânduri de călcat; ur-
cioare; fierbătoare neelectrice; suporturi de 
cuţite; butoane (mânere) de porţelan; tăvi 
turnante; servicii de lichior; cutii pentru prân-
zuri; suporturi pentru lista de meniuri; game-
le; linguri de amestecat (ustensile de bucătă-
rie); pămătufuri; suporturi pentru şerveţele; 
inele pentru şerveţele; ciururi de stropitoare; 
tampoane pentru curăţare; tigăi; farfurii din 
hârtie; instrumente pentru tăiat coca; râşniţe 
pentru piper; lămpi de arome; pulverizatoare 
de parfum; vaporizatoare de parfum; coşuri 
pentru picnic; puşculiţe; capace de oale; oa-
le; oale de fiert sub presiune neelectrice; lăzi 
de gunoi; solniţe; solniţe de piper; cratiţe; 
farfurioare; spatule (ustensile de bucătărie); 
bureţi de sârmă pentru curăţat; pămătufuri 
pentru bărbierit; suporturi pentru întins că-
măşile; perii pentru încălţăminte; limbi de 
încălţat pantofii; şanuri (calapoade) pentru 
încălţăminte; site (ustensile de menaj); ab-

sorbanţi de fum de uz menajer; suporturi 
pentru săpun; supiere; servicii de condimen-
te; suporturi pentru bureţi; bureţi de uz mena-
jer; suporturi pentru pămătufuri de bărbierit; 
statui din porţelan, ceramică sau sticlă; sta-
tuete de porţelan, ceramică sau sticlă; filtre; 
seringi pentru stropit flori şi plante; tacâmuri; 
halbe; boluri de ceai; cutii pentru depozitarea 
ceaiului; infuzoare de ceai; servicii de ceai; 
ceainice; perii de toaletă; truse de toaletă; 
suporturi pentru hârtie igienică; bureţi de 
toaletă; ustensile de toaletă; periuţe de dinţi; 
periuţe de dinţi electrice; suporturi pentru 
scobitori, altele decât cele din metale preţi-
oase; scobitori; coşuri de hârtii; litiere pentru 
animale; tăvi pentru uz menajer; suporturi 
pentru oale; prese pentru pantaloni;  întinză-
toare de pantaloni; termosuri; truse de toale-
tă; vaze; aparate neelectrice de făcut vafe şi 
blinii;  ustensile de coacere şi fierbere nee-
lectrice;  scânduri de spălat rufe; căzi de 
spălat rufe; stropitori; dispozitive de udat; 
aparate de ceruit; obiecte de artă din porţe-
lan, ceramică sau sticlă; ornamente decorati-
ve pentru ferestre sau uşi din ceramică, por-
ţelan, sticlă, cristal, lut, pământ ars; cutii sau 
recipiente pentru prânz sau pentru alimente 
(altele decât cele din metale preţioase); cur-
se pentru şoareci; aţă dentară; benzi/curele 
pentru cutii de prânz şi containere de uz me-
najer sau de bucătărie; containere pentru 
substanţe aromate şi parfumuri; sticle frigori-
fice; cutii de sticlă; mături; articole de perii; 
untiere; capace pentru acoperirea untului; 
cazane; instrumente pentru curăţat (acţiona-
te manual); cârlige de rufe; lăzi frigorifice 
portabile neelectrice; borcane pentru prăjitu-
rele; ustensile de gătit neelectrice; perii pen-
tru sprâncene; perii pentru încălţăminte; tigăi 
de prăjit; pâlnii; mănuşi de grădinărit; flacoa-
ne de sticlă (recipiente); sticle izolante; pufuri 
de pudră; shakere; strecurători de ceai, altele 
decât din metale preţioase; pânze şi cârpe 
multifuncţionale pentru uz menajer şi în bu-
cătărie; teluri, palete neelectrice; vase din 
metal pentru producerea gheţii şi băuturilor 
cu gheaţă; instrumente pentru tăiat biscuiţi; 
oliviere; pămătufuri din pene mari şi cârpe 
pentru ştergerea prafului; shakere pentru 
cocteiluri; pudriere, altele decât din metale 
preţioase; cutii pentru pilule sau tablete; su-
porturi din lemn sau din materiale plastice 
pentru hârtie igienică; suporturi pentru periu-
ţe de dinţi; aţă pentru uz dentar; mânere pen-
tru aţă dentară; chiuvete; recipiente de uz 
menajer din metale preţioase; ustensile de 
uz menajer din metale preţioase; servicii de 
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cafea din metale preţioase; cafetiere neelec-
trice din metale preţioase; recipiente pentru 
bucătărie din metale preţioase; suporturi şi 
inele pentru şerveţele din metale preţioase; 
pudriere din metale preţioase; veselă şi ta-
câmuri din metale preţioase; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, 
saci (neincluse în alte clase); materiale de 
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a mate-
rialelor plastice); materiale textile fibroase 
brute; împletitură pentru sticle; hamacuri; 
benzi de ambalaj sau de legat nemetalice; 
prelate pentru vehicule (nefixate); 

 

23   - fire de uz textil şi aţă; fir şi aţă de bumbac; 
aţă şi fire de brodat; aţă şi fire de cusut; fire 
şi aţă filată; lână filată; fire şi aţă de lână; 

 

24   - ţesături şi produse textile neincluse în alte 
clase; batiste din materiale textile; şerveţele 
din materiale textile; cuverturi de pat şi de 
masă; bannere; lenjerie de baie; lenjerie de 
pat; cuverturi de pat; pături pentru pat; per-
dele din materiale textile; pânză; învelitori din 
materiale textile pentru mobile; învelitori din 
materiale plastice pentru mobile; huse de 
perne; draperii de uşă; ţesături care imită piei 
de animale; prosoape; steaguri; mănuşi de 
baie; lenjerie de casă; etichete (ţesătură); 
şerveţele demachiante din materiale textile;  
şervete de marcare a locului la masă; huse 
pentru saltele; mănuşi de spălat;  plase con-
tra ţânţarilor; perdele; feţe de pernă; materia-
le plastice (înlocuitori de ţesături);  pilote de 
pat; pleduri de călătorie; pânză (material 
textil); giulgiuri; mătase; ţesături de mătase; 
saci de dormit; lenjerie de masă; seturi de 
masă; şerveţele de masă; tapiserie; materia-
le textile pentru tapiserie; tapet din materiale 
textile; aşternuturi de pat (lenjerie); huse din 
materiale textile pentru suporturi de şerveţele 
sau ţesătură; huse pentru butoni de uşă; 
huse pentru scaune de toaletă; huse pentru 
capace de WC; suporturi sau şnururi din 
materiale textile pentru susţinerea draperiilor; 
suporturi (lenjerie de masă);  ţesături de 
bumbac; cuverturi (cuverturi de pat); ţesături 
de uz textil; prosoape din materiale textile; 
fetru; ţesătură aspră de lână; ţesături de câ-
nepă; feţe de masă, cu excepţia celor din 
hârtie; catifea; stofe de lână;  ţesături dema-
chiante din materiale textile;  huse din mate-
riale textile pentru cutii de hârtie;  huse din 
ţesătură pentru butoni de uşi; huse din ţesă-
tură pentru butelii din polietilentereftalat 
(PAT); etichete pentru nume; etichete ţesute; 
săculeţe din materiale textile sau de mătase 
pentru şarm; 

 

25   - articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, 
articole care servesc la acoperirea capului; 
şorţuri; costume de plajă; articole de baie, 
costume de baie; îmbrăcăminte sportivă; 
îmbrăcăminte impermeabilă; mănuşi; mitene; 
centuri (îmbrăcăminte); haine pentru copii, 
bărbaţi şi femei; îmbrăcăminte pentru copi-
laşi; scutece din materiale textile; bavete 
pentru copii, altele decât din hârtie; desuuri 
(lenjerie de corp); cămăşi de noapte şi pija-
male; halate de baie; jartiere; pălării, şepci, 
cozoroace, berete; bonete de baie şi de duş; 
manşoane; căşti călduroase (îmbrăcăminte); 
gulere, cravate, lavaliere, papioane, panglici 
pentru papioane; şosete şi ciorapi, colanţi; 
jartiere, jartiere pentru şosete, ciorapi şi co-
lanţi; pantofi, pantofi de sport, papuci, încăl-
ţăminte de plajă; costume de bal mascat; 
mânecuţe de lucru; basmale; bandane; san-
dale de baie; cipici de baie; încălţăminte de 
schi; bocanci; bretele pentru îmbrăcăminte; 
sutiene; pantaloni de călărie (îmbrăcăminte); 
camizole; mantouri; manşete (îmbrăcăminte); 
fulare de blană; bentiţe pentru cap (îmbră-
căminte); bonete (îmbrăcăminte); jachete 
(îmbrăcăminte); tricouri (îmbrăcăminte); plas-
troane de cămăşi; tricoturi (îmbrăcăminte); 
haine de stradă; paltoane; pantaloni; hanora-
ce; pulovere; sandale; eşarfe; şaluri; cămăşi; 
slipuri (lenjerie); halate; ghetre; ghete de 
sport; tricouri de sport; costume; costume de 
baie; tricouri; pantaloni; lenjerie de corp; uni-
forme; veste; combinezoane de schi nautic; 
benzi pentru încheietura mânii (îmbrăcămin-
te); lenjerie pentru femei; pantofi de gimnas-
tică; corsete (lenjerie); îmbrăcăminte pentru 
gimnastică; eşarfe; 

 

26   - dantelă şi broderie, panglici şi şnururi; nas-
turi, capse şi copci; ace şi ace cu gămălie;  
flori artificiale; fructe artificiale; ghirlande arti-
ficiale; insigne ornamentale; insigne pentru 
îmbrăcăminte din alte metale, cu excepţia 
celor preţioase; fermoare pentru genţi; benzi 
pentru fixarea manşetelor; benzi pentru păr; 
agrafe de păr; fermoare de centuri; copci 
pentru bluze; articole decorative pentru păr; 
cutii de croitorie; cutii şi casete de ace; brete-
le; şireturi; broşe; catarame; catarame de 
pantofi; perniţe de ace; perniţe de ace cu 
gămălie; piese care se lipesc la cald pentru 
ornamente de articole textile (mercerie); 
copci pentru încălţăminte; fermoare; fermoa-
re pentru îmbrăcăminte; încheietoare pentru 
bretele; coroane de flori artificiale; broderii în 
aur; mercerie; bonete pentru vopsirea păru-
lui; bigudiuri; ace de ondulat părul; ace de 
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păr; fileuri de păr; ornamente pentru păr; ace 
de păr invizibile; ornamente pentru pălării; 
copci de corsete; ace de tricotat; ornamente 
pentru încălţăminte; panglici pentru premiere 
(recompensă); rozete (pasmanterie); ace de 
cusut; degetare pentru cusut; croşete pentru 
încălţăminte; şireturi de încălţăminte; ciucuri; 
învelitoare pentru ceainice; moţuri de păr 
(pompoane); dantele de lână; bentiţe elastice 
pentru păr; ace de siguranţă; agrafe şi închi-
zătoare pentru bavete şi şorţuri; volane (dan-
telă); broderii aplicate; hamuri de susţinere 
pentru copii; insigne din metale preţioase; 

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia 
celui din material textil; covoare pentru au-
tomobile; covoraşe de baie; produse care 
servesc la acoperirea pardoselilor; covoare 
pentru uşă; saltele de gimnastică; tapiserie; 
produse de vinil care servesc la acoperirea 
pardoselilor; tapet, tapet de vinil, hârtie de 
tapet; saltele, covoraşe de joacă; covoraşe 
de plajă; 

 

28   - jucării, jocuri; păpuşi; jucării din pluş; ursuleţi; 
figurine jucării şi seturi de joc; articole de 
gimnastică şi sport; mingi şi baloane; decora-
ţiuni şi ornamente festive; decoraţiuni şi or-
namente pentru pomul de Crăciun; surprize 
pentru petreceri; vehicule (jucării); vehicule 
electrice (jucării); planşe pentru surfing; 
snowboard-uri; patine cu role; patine de 
gheaţă; planşe cu rotile (skateboard-uri); 
căptuşeli de protecţie (părţi de îmbrăcăminte 
de sport);  pistoale cu aer (jucării); jocuri de 
table; bile pentru jocuri; clopoţei pentru po-
mul de Crăciun; bile de biliard; mese de bili-
ard; blocuri de construcţii (jucării); jocuri de 
masă; bomboane explozive (pocnitoare, pe-
tarde de Crăciun); ghete cu patine; aparate şi 
maşini pentru jocul cu popice; jocuri de con-
strucţie; sfeşnice pentru pomul de Crăciun; 
table de şah; jocuri de dame; jocuri de şah; 
pomi de Crăciun din materiale sintetice; apa-
rate pentru prestidigitaţie; pocnitoare, petar-
de (focuri de artificii jucărie); cupe pentru 
zaruri; darturi; zaruri; paturi pentru păpuşi; 
îmbrăcăminte pentru păpuşi; case pentru 
păpuşi; camere pentru păpuşi; domino; table 
de dame; jocuri de dame; haltere; apărători 
de cot (articole de sport); aparate pentru 
exerciţii fizice (extensoare); căluşei; biberoa-
ne pentru păpuşi; momeli pentru pescuit; 
echipament pentru pescuit; labe pentru îno-
tători; plute pentru pescuit; discuri zburătoare 
(jucării); jocuri automate; bastoane pentru 

jocuri; aparate pentru jocuri electronice, alte-
le decât cele concepute pentru a fi utilizate 
numai cu ecran de afişare independent sau 
monitor; saci de golf; crose de golf (cluburi 
de golf); mănuşi de golf; mănuşi pentru jocuri 
şi sport; jucării cu surprize pentru loterii; vâr-
telniţe pentru zmeie; zmeie; apărători de 
genunchi (articole de sport); mah-jong-uri; 
bile pentru jocuri; marionete; măşti de teatru; 
măşti jucării; mobiluri (jucării); modele de 
vehicule la scară redusă (jucării); surprize 
pentru petreceri, serate dansante; căptuşeli 
de protecţie (părţi de îmbrăcăminte de sport); 
jocuri de salon; capse detonante (jucării); 
pistoale (jucării); bile pentru jocuri; rachete; 
jucărioare pentru sugari; jocuri cu inele; că-
luţi-balansoar; patine cu rotile; planşe cu 
vele; schiuri; sănii (articole de sport); tobo-
gane (joc); baloane de săpun (jucării); titirezi 
(jucării); trambuline (articole de sport); bici-
clete fixe de antrenament; piscine (articole 
de jocuri); balansoare; mese pentru tenis de 
masă; jucării pentru animale domestice; 
schiuri nautice; articole de joacă pentru înot, 
jocuri de apă, sporturi şi activităţi; mingi de 
plajă; maşini de amuzament operate automat 
şi cu jetoane; huse special concepute pentru 
schiuri şi planşe de surfing; taloane de bingo; 
plase de fluturi; cărţi de joc; confeti; patine cu 
role;  puzzle-uri; caleidoscoape; catarge pen-
tru planşe de windsurfing; mincioguri de pes-
cuit; vehicule cu telecomandă (jucării); jocuri 
de ruletă;  globuri de sticlă cu zăpadă în inte-
rior; rachete de zăpadă; cărţi de joc japoneze; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de 
carne;  fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi gătite;  jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; bulion; concentrate de 
bulion; supe de carne; supe de carne con-
centrate; unt; caviar; brânzeturi, gustări pe 
bază de caşcaval; produse lactate; produse 
alimentare preparate din peşte; alimente 
preparate din peşte; fructe răcite rapid; fructe 
congelate; chipsuri de fructe; margarină; 
marmelade; aspic de carne; carne conserva-
tă (conserve); băuturi pe bază de lapte; ciu-
perci conservate; nuci preparate; pate de 
ficat; unt de arahide; arahide preparate; ma-
zăre conservată; coji de fructe; chipsuri de 
cartofi; blinii de cartofi; salate; varză murată; 
cârnaţi; ulei de susan; preparate pentru su-
pe; supe; tofu; salate de legume; supă de 
legume; frişcă; iaurt; mâncăruri de preparare 
rapidă; produse alimentare condimentate; 
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ambalaje cu mâncăruri de preparare rapidă; 
snacksuri; alge (de uz alimentar); carne, peş-
te, păsări şi vânat gătite şi conservate; ba-
con; preparate pentru bulion; unt de ciocolată 
şi nuci; mezeluri; crochete alimentare; fructe 
cristalizate; peşte conservat (conserve); jele-
uri de fructe; salate de fructe; fructe conser-
vate (conserve); ulei de porumb; ulei de măs-
line comestibil; stafide; piure de roşii; legume 
conservate (conserve); produse de mare (cu 
excepţia celor vii); produse de mare gătite şi 
conservate; produse de mare conservate 
(conserve); produse alimentare din produse 
de mare sau gătite din produse de mare; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sa-
go, înlocuitori de cafea;  făină şi preparate 
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, în-
gheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf 
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri şi condi-
mente; mirodenii; gheaţă; biscuiţi; prafuri 
pentru prăjituri; decoraţiuni comestibile pen-
tru prăjituri; arome pentru prăjituri, altele de-
cât uleiurile esenţiale; prăjituri de orez; dulci-
uri şi bomboane; ciocolată; băuturi de cioco-
lată cu lapte; băuturi pe bază de ciocolată; 
dulciuri pentru decorarea pomului de Cră-
ciun; băuturi de cacao cu lapte; produse din 
cacao; băuturi pe bază de cacao; băuturi de 
cafea; arome de cafea; amestecuri şi prepa-
rate pentru a fi utilizate ca înlocuitori de ca-
fea; băuturi pe bază de cafea; pişcoturi; flori-
cele de porumb; fulgi de porumb; îngheţată; 
curry (condiment); cremă de ouă; fulgi de 
cereale; arome, altele decât uleiurile esenţia-
le; îngheţată (produs de cofetărie); jeleuri de 
fructe; turtă dulce; sirop; infuzii, altele decât 
cele medicinale; ketchup (sos); lemn dulce 
(cofetărie); drajeuri romboidale (cofetărie); 
plăcintă cu carne; produse pentru frăgezit 
carnea, de uz alimentar; clătite; pastile, altele 
decât de uz medical; produse de patiserie; 
plăcintă; piper; pizza; budinci; ravioli; lăptişor 
de matcă pentru alimentaţie umană; zahăr; 
pasta wasabi; sos de soia; paste, tăiţei şi 
fidea; udon (fidea în stil japonez); sushi; vani-
lie (arome); vafe; îngheţată de iaurt; covrigei; 
gustări (alimente); migdale (produse de cofe-
tărie); preparate aromatice de uz alimentar; 
lianţi pentru îngheţate (gheaţă comestibilă); 
chifle; prăjituri; caramele (bomboane); gumă 
de mestecat, alta decât de uz medical; făină 
de porumb; biscuiţi-crackere; gheaţă comes-
tibilă; sirop de melasă; gheaţă naturală sau 
artificială; macaroane; marţipan; maioneză; 
fulgi de ovăz; piper (condiment); mirodenii; 
pesmeţi; sare de bucătărie; sandvişuri; sos 
de roşii; condimente; şerbeturi (îngheţată); 

spaghete; dulciuri (bomboane); tarte; făină 
de grâu; sosuri pentru salate; sosuri de carne; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; bău-
turi şi sucuri din legume; siropuri, concentra-
te şi alte produse pentru prepararea băuturi-
lor; băuturi izotonice; nectaruri de fructe, 
nealcoolice; pastile pentru prepararea băutu-
rilor efervescente; prafuri pentru prepararea 
băuturilor efervescente; apă gazoasă; siro-
puri pentru băuturi; apă de masă; apă (bău-
turi); băuturi pe bază de zer; băuturi nealcoo-
lice; cocteiluri fără alcool; aperitive fără alcool; 

 

33   - alcool din orez; băuturi alcoolice, cu excepţia 
berii; aperitive; băuturi alcoolice cu conţinut 
de fructe; brandy; cidru; cocteiluri; lichioruri; 
sake; băuturi spirtoase; whisky; vinuri; 

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
scrumiere; hârtie pentru ţigarete; tabachere 
pentru ţigări de foi; tabachere pentru ţigarete; 
foarfeci pentru ţigări de foi; suporturi pentru 
ţigări de foi; filtre pentru ţigarete; portţigarete; 
suporturi pentru ţigarete; capete de ţigarete; 
ţigarete; ţigarete care conţin înlocuitori de 
tutun; ţigarille; ţigări de foi; brichete pentru 
fumători; cutii de chibrituri; suporturi pentru 
chibrituri; dispozitive de curăţat pipe de tutun; 
suporturi pentru pipe; pipe de tutun; punguţe 
de tutun; cutii cu tutun de prizat; recipiente 
de tutun; 

 

41   - divertisment; distracţii; parcuri de distracţii, 
parcuri tematice; exploatarea sălilor de joc; 
educaţie; organizarea, producerea şi prezen-
tarea de spectacole, concerte, spectacole în 
direct, spectacole de teatru, expoziţii, compe-
tiţii sportive, activităţi sportive şi culturale; 
music-hall; servicii de cinematografe, inclusiv 
închirieri de aparate şi accesorii cinemato-
grafice şi închirieri de filme cinematografice; 
cabarete; studiouri de cinema; servicii de 
discotecă; servicii de cluburi; publicare de 
cărţi, texte, reviste, ziare şi periodice; servicii 
de bibliotecă; exploatarea instalaţiilor pentru 
divertisment, expoziţii, concerte, reprezentaţii 
teatrale, spectacole, sport, jocuri, activităţi 
recreative şi culturale; cluburi de sănătate; 
servicii de campusuri de vacanţă; informaţii 
în materie de educaţie, divertisment, distrac-
ţie, recreare, sport şi cultură; divertisment 
televizat şi radiofonic; montaj de programe 
radiofonice şi de televiziune; producţie de 
filme şi de filme pe benzi video; închiriere de 
filme cinematografice, filme, casete video, 
discuri laser, discuri video şi discuri (video) 
multifuncţionale; închirierea de înregistrări 
sonore; închirierea de decoruri pentru spec-
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tacole; şcoli cu internat; servicii de cluburi şi 
saloane karaoke; camere şi saloane de jo-
curi; organizarea de concursuri de frumuse-
ţe; circuri; cursuri prin corespondenţă; servicii 
de animatori; organizarea de expoziţii în 
scopuri culturale sau educative; jocuri de 
noroc; învăţarea gimnasticii; exploatarea 
muzeelor (prezentare, expoziţii); organizarea 
de loterii; servicii de orchestră; planificarea 
de recepţii (divertisment); redactarea de sce-
narii; reprezentaţii teatrale; exploatarea de 
grădini zoologice; servicii de procesare de 
imagini digitale; tehnoredactare computeriza-
tă; jocuri on-line într-o reţea de calculatoare; 
interpretarea limbajului gestual; orientare 
profesională (consiliere în domeniul educaţiei 
sau formării); microfilmare; servicii de com-
poziţie muzicală; cluburi de noapte; fotogra-
fie; producţie de filme pe benzi video; exploa-
tarea echipamentelor de karaoke; exploata-
rea publicaţiilor electronice on-line nedescăr-
cabile; publicarea electronică on-line a cărţi-
lor şi revistelor; înregistrări pe benzi video 
(filmare); popicării; exploatarea stadioanelor 
sau arenelor sportive acoperite pentru base-
ball (jocuri); demonstrare de filme on-line; 
organizarea de nunţi; 

 

43   - servicii de furnizare de alimente şi băuturi; 
cazare temporară; servicii de restaurante, 
cafenele, bufete cu autoservire, baruri, hale, 
cantine, servicii de catering; restaurante cu 
autoservire; restaurante cu servire rapidă 
(snack-baruri); servicii de baruri; furnizarea 
de informaţii privind serviciile menţionate, 
alimente şi băuturi; furnizare şi rezervare de 
spaţii de cazare temporară, de hoteluri, mo-
teluri, pensiuni şi facilităţi de cazare şi furni-
zare de informaţii referitor la serviciile menţi-
onate; servicii de tabere de vacanţă (găzdui-
re); restaurante, cafenele, baruri cu autoser-
vire, baruri, hale de produse alimentare, can-
tine şi bufete cu instalaţii karaoke; servicii de 
îngrijire a copilului, incluse în clasa 43; creşe 
de copii; case de vacanţă; servicii de baruri; 
aranjarea bucatelor şi băuturilor pentru re-
cepţii de nuntă; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau 
pentru animale; servicii de agricultură, horti-
cultura şi de silvicultură; saloane de înfrumu-
seţare; saloane de coafură; curăţarea anima-
lelor; aranjamente florale; grădinărit; grădină-
rit peisagistic; curăţarea animalelor de com-
panie; servicii de aromoterapie; confecţiona-
re de coroane (artă florală); servicii spitali-
ceşti; stomatologie; tatuaje. 

 

(111) 21891 

(151) 2012.06.16 

(181) 2020.11.29 
(210) 028206 
(220) 2010.11.29 
(730) SUVOROV-VIN S.R.L.,  
  întreprindere cu capital str ăin, MD  

Str. Columna nr. 108,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CHOCOLATO", forma 
buteliei, cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

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

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

 
 
(111) 21892 
(151) 2012.06.16 
(181) 2021.01.18 
(210) 028443 
(220) 2011.01.18 
(730) OSOIANU Ghenadie, MD  

Str. Moldova nr. 12, ap. 80,  
MD-2089, Ciorescu, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 

 

 
 

 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "termopane", "md", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, verde, albastru. 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectri-
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie meta-
lică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.07; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 22511 
(151) 2012.03.20 
(181) 2020.02.19 
(210) 026766 
(220) 2010.02.19 
(730) GORELOV Vladislav, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 47, ap. 17,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
 
 
 
 

dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(111) 22781 
(151) 2012.05.31 
(181) 2021.06.29 
(210) 029441 
(220) 2011.06.29 
(730) MEDIA SHOW GRUP S.R.L.,  
  societate comercial ă, MD 

Str. Busuioceşti nr. 23, of. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "MEDIA", "SHOW", "GRUP", 
"CONFERENCE", "VIP PRESENTATION", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

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

tive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 27.05.10. 

 

 
 
(111) 22790 
(151) 2012.06.05 
(181) 2021.08.11 
(210) 029440 
(220) 2011.08.11 
(730) MEGATOUR S.R.L., MD  

Bd. Decebal nr. 23, bloc 2,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MEGA", "Tour", "travel 
agency", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

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

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

 

 
 
(111) 22791 
(151) 2012.06.05 
(181) 2021.04.05 
(210) 028992 
(220) 2011.04.05 
(730) BILIM Ilaç Sanayii ve Ticaret A. Ş., TR 

Ayzaga Köyü Yolu No. 6, 34398,  
Maslak Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate antidepresive; 
 

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

 

 

 
 
 
 
 

(111) 22806 
(151) 2012.06.03 
(181) 2021.02.22 
(210) 028650 
(220) 2011.02.22 
(730) PRIME TV S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. 31 August 1989 nr. 127,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MUSIC", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.06; 26.15.09; 27.05.01; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 22809 
(151) 2012.06.08 
(181) 2021.04.06 
(210) 029001 
(220) 2011.04.06 
(730) Ac ţionernoe ob şcestvo otkrîtogo tipa 

"Galicifarm", UA  
ul. Oprîşkovskaia, 6/8, 79000, g. Lvov, Ucraina 
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(540)  
 

 

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

cu utilizarea rădăcinii de nalbă sau extracte-
lor sale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 22811 
(151) 2012.06.08 
(181) 2021.07.22 
(210) 029577 
(220) 2011.07.22 
(730) DOCIPALOV Mihail, MD  

Str. Ştefan cel Mare nr. 108, ap. 17,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; comercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 28.17.00. 

 

 

 
(111) 22820 
(151) 2012.06.18 
(181) 2021.03.17 
(210) 028866 
(220) 2011.03.17 
(730) ADVALOREM S.R.L.,  
  societate comercial ă, MD 

Str. Gh. Asachi nr. 29, ap. 15,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - instrumente agricole, altele decât cele acţio-

nate manual; incubatoare pentru ouă. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 22821 
(151) 2012.06.18 
(181) 2021.03.17 
(210) 028874 
(220) 2011.03.17 
(730) ADVALOREM S.R.L.,  
  societate comercial ă, MD 

Str. Gh. Asachi nr. 29, ap. 15,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(111) 22849 
(151) 2012.06.19 
(181) 2021.03.16 
(210) 028847 
(220) 2011.03.16 
(730) FORTUS S.R.L., MD 

Bd. Grigore Vieru nr. 5,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 24.01.15; 24.01.18; 24.09.12; 
25.01.06. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în iulie  2012 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 

conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data  

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(442/450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 028952 2011.03.30 21890 2012.06.17 03,04,05,08,09, 
10,11,12,14,16, 
18,20,21,22,23, 
24,25,26,27,28, 
29,30,32,33,34, 

41,43,44 

Sanrio Company, Ltd., JP 9/2011 8/2012 

2 028206 2010.11.29 21891 2012.06.16 33 SUVOROV-VIN S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

4/2011 8/2012 

3 028443 2011.01.18 21892 2012.06.16 06,19,35 OSOIANU Ghenadie, MD 4/2011 8/2012 

4 029668 2011.08.17 21893 2012.06.17 43,44 PROT-C.V. S.R.L., societate  
comercială, MD 

10/2011  

5 029721 2011.08.26 21894 2012.06.17 43 CEBOTARESCU Dumitru, MD 11/2011  

6 029722 2011.08.26 21895 2012.06.17 43 CEBOTARESCU Dumitru, MD 11/2011  

7 029832 2011.09.20 21896 2012.06.17 33 BEL-ALCO S.R.L., MD 11/2011  

8 029833 2011.09.20 21897 2012.06.17 33 BEL-ALCO S.R.L., MD 11/2011  

9 029900 2011.09.27 21898 2012.06.17 25,35 TERZI Afanasi, MD 11/2011  

10 029916 2011.09.28 21899 2012.06.17 16,35,41 BUX Olga, MD 11/2011  

11 026766 2010.02.19 22511 2012.03.20 05,31 GORELOV Vladislav, MD 6/2010 8/2012 

12 028221 2010.12.02 22693 2012.05.03 38,41 E! Entertainment Television,  
LLC, US 

2/2011  

13 029441 2011.06.29 22781 2012.05.31 41 MEDIA SHOW GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

9/2011 8/2012 

14 029611 2011.08.02 22789 2012.06.05 01,02 PANAINTE Zinaida, MD 10/2011  

15 029440 2011.08.11 22790 2012.06.05 39 MEGATOUR S.R.L., MD 10/2011 8/2012 

16 028992 2011.04.05 22791 2012.06.05 05,35 BILIM Ilaç Sanayii ve Ticaret  
A.Ş., TR 

7/2011 8/2012 

17 029727 2011.09.05 22800 2012.05.27 25 BEVERA NORD S.R.L., MD 10/2011  

18 029389 2011.06.15 22801 2012.06.04 33 PANUŞ Grigore, MD 9/2011  

19 029726 2011.08.26 22802 2012.06.01 32 SLOBODIAN Olexander, UA 10/2011  

20 029772 2011.09.12 22803 2012.06.05 41 McDonald’s Corporation, a 
corporation organized and  
existing under the laws of the  
State of Delaware, US 

11/2011  

21 029746 2011.09.06 22804 2012.06.05 05 RANBAXY LABORATORIES  
LIMITED, IN 

10/2011  

22 029607 2011.08.01 22805 2012.06.05 05 RANBAXY LABORATORIES  
LIMITED, IN 

10/2011  

23 028650 2011.02.22 22806 2012.06.03 35,38,41 PRIME TV S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

6/2011 8/2012 

24 029756 2011.09.08 22807 2012.06.08 35,36,37,43 EXDEZCOM S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

10/2011  

25 029447 2011.06.30 22808 2012.06.07 07 BURLACU Dumitru, MD 9/2011  

26 029001 2011.04.06 22809 2012.06.08 05 Acţionernoe obşcestvo otkrîtogo 
tipa "Galicifarm", UA 

7/2011 8/2012 

27 029550 2011.07.22 22810 2012.06.08 35,38,41,42 MLD MEDIA S.R.L., MD 9/2011  

28 029577 2011.07.22 22811 2012.06.08 25,35 DOCIPALOV Mihail, MD 10/2011 8/2012 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 031201 2010.06.17 22812 2012.06.04 05 Ironwood Pharmaceuticals, 
Inc., US 

  

30 029196 2011.05.10 22816 2012.06.12 05 MSD International Holdings 
GmbH, CH 

9/2011  

31 029414 2011.06.17 22817 2012.06.12 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 10/2011  

32 029465 2011.07.04 22818 2012.06.12 16 3M Company, corporaţie  
din statul Delaware, US 

10/2011  

33 028872 2011.03.17 22819 2012.06.18 07 ADVALOREM S.R.L., societate 
comercială, MD 

7/2011  

34 028866 2011.03.17 22820 2012.06.18 07 ADVALOREM S.R.L., societate 
comercială, MD 

7/2011 8/2012 

35 028874 2011.03.17 22821 2012.06.18 09 ADVALOREM S.R.L., societate 
comercială, MD 

7/2011 8/2012 

36 025574 2009.07.14 22822 2012.06.13 16,35,37,41,42 Moldovagaz, societate pe acţiuni 
moldo-rusă de tip deschis, MD 

9/2009  

37 028919 2011.03.23 22823 2012.06.18 09,38,41 Sky IP International Limited, GB 7/2011  

38 029516 2011.07.14 22824 2012.06.18 33 PIC Samuil, MD 10/2011  

39 027806 2010.09.16 22825 2012.06.18 29,30,31,32,43 Burger King Corporation, US 1/2011  

40 027807 2010.09.16 22826 2012.06.18 29,30,31,32,43 Burger King Corporation, US 1/2011  

41 027808 2010.09.16 22827 2012.06.18 29,30,31,32,43 Burger King Corporation, US 1/2011  

42 029405 2011.06.16 22828 2012.06.18 12 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as  
NISSAN MOTOR CO., LTD.), 
JP 

10/2011  

43 029412 2011.06.17 22829 2012.06.18 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 10/2011  

44 029411 2011.06.17 22830 2012.06.18 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 10/2011  

45 029780 2011.09.12 22831 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

46 029781 2011.09.12 22832 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

47 029782 2011.09.12 22833 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

48 029783 2011.09.12 22834 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

49 029788 2011.09.12 22835 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

50 029789 2011.09.12 22836 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

51 029438 2011.06.27 22837 2012.06.20 34 British American Tobacco  
(Brands) Inc., US 

9/2011  

52 029773 2011.09.12 22838 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

53 029774 2011.09.12 22839 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

54 029775 2011.09.12 22840 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

55 029776 2011.09.12 22841 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

56 029777 2011.09.12 22842 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

57 029778 2011.09.12 22843 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

58 029779 2011.09.12 22844 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

59 029784 2011.09.12 22845 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

60 029785 2011.09.12 22846 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

61 029786 2011.09.12 22847 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  
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62 029787 2011.09.12 22848 2012.06.19 05 Takeda Pharmaceutical  
Company Limited, JP 

11/2011  

63 028847 2011.03.16 22849 2012.06.19 35,41,43 FORTUS S.R.L., MD 8/2011 8/2012 

64 029160 2011.05.06 22850 2012.03.10 35,37 AGRO-LIUCCA S.R.L., MD 8/2011  

65 029254 2011.05.19 22851 2012.06.21 32,33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 9/2011  

66 029488 2011.07.12 22852 2012.06.20 29,30,35 MOLDAGROPRODUCT S.R.L., 
MD 

10/2011  

67 030118 2011.11.04 22853 2012.06.25 30,35 SÜDZUCKER MOLDOVA S.A., 
întreprindere mixtă, MD 

12/2011  

68 029297 2011.05.25 22854 2012.06.21 43 Best Western International, 
Inc., US 

9/2011  

69 029298 2011.05.25 22855 2012.06.21 43 Best Western International, 
Inc., US 

8/2011  

70 029300 2011.05.25 22856 2012.06.21 43 Best Western International, 
Inc., US 

8/2011  

71 029630 2011.08.08 22857 2012.06.21 05 Zentiva, k.s., CZ 10/2011  

72 028816 2011.03.16 22858 2012.06.25 10 CAZACU Igor, MD 7/2011  

73 029169 2011.10.03 22859 2012.06.22 35,36 BASM S.R.L., firmă de  

producţie şi comerţ, MD 

11/2011  

74 029334 2011.06.06 22860 2012.06.22 19 MEGAGRUP- IMPEX S.R.L., 
MD 

9/2011  

75 029423 2011.06.23 22861 2012.06.15 30,31,35 ANDROMAŞ-GRUP S.R.L., MD 9/2011  

76 028960 2011.03.31 22863 2012.06.25 05,10 Bayer HealthCare LLC,  

a Delaware limited liability 
company, US 

6/2011  

77 029895 2011.09.26 22864 2012.06.25 37 ASMORIND S.R.L., firmă, MD 11/2011  

78 029950 2011.10.07 22865 2012.06.25 43 ALEXEEV Artur, MD 11/2011  

79 029958 2011.10.10 22866 2012.06.25 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
S.A., CH 

12/2011  

80 030008 2011.10.13 22867 2012.06.25 01,02 PANAINTE Zinaida, MD 12/2011  

81 030009 2011.10.13 22868 2012.06.25 01,02 PANAINTE Zinaida, MD 12/2011  

82 030055 2011.10.25 22869 2012.06.25 03 CHEMIX GRUPP S.R.L., MD 12/2011  

83 030129 2011.11.09 22870 2012.06.25 19 JEREGHI Alexandru, MD 12/2011  

84 030130 2011.11.09 22871 2012.06.25 19 JEREGHI Alexandru, MD 12/2011  

85 030136 2011.11.09 22872 2012.06.25 09 SHENZHEN YONGNUO 
PHOTOGRAPHIC 
EQUIPMENT CO., LTD., CN 

12/2011  

86 029364 2011.06.09 22889 2012.05.06 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS 
S.A., CH 

9/2011  

87 029596 2011.08.01 22891 2012.07.13 05 E.I. du Pont de Nemours and 
Company, US 

11/2011  

88 029328 2011.06.03 22896 2012.06.13 09,35 EXTERIOR S.R.L., firmă de 
producţie şi comerţ, MD 

9/2011  

89 027604 2010.08.12 22953 2012.07.17 16, 35 MOLDPRESA S.A., MD 11/2010  
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Lista m ărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării  
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 R 9217 2022.06.20 33 VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante  

şi de marcă, întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

9/2002 2/2003 

2 R 9218 2022.06.20 33 VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante  
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

9/2002 2/2003 

3 R 9249 2022.01.16 33 BEL-ALCO S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei,  
Republica Moldova 

9/2002 2/2003 

4 R 9355 2022.02.04 33,35 MILEŞTII MICI, combinat de vinuri de calitate, MD 
MD-6819, Mileştii Mici, Chişinău,  
Republica Moldova 

11/2002 4/2003 

5 R 9577 2022.04.23 10 Pharmacia & Upjohn Company  LLC, US 
7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan 49001, 
Statele Unite ale Americii 

2/2003 7/2003 

6 R 9592 2022.03.05 29,30 SADIA S.A., BR 
Rua Senador Attilio Fontana 86, CONCORDIA-
SANTA CATARINA, Brazilia 

3/2003 8/2003 

7 R 9615 2022.05.15 03 Henkel AG & Co. KGaA, DE 
67 Henkelstrasse, 40589, Dusseldorf, Germania 

3/2003 8/2003 

8 R 9630 2022.05.22 33 Wine International Project S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

3/2003 8/2003 

9 R 9646 2022.05.27 05 Hemofarm A.D., RS 
Beogradski put bb. 26300 Vršac, Serbia 

3/2003 8/2003 

10 R 9647 2022.05.27 05 Hemofarm A.D., RS 
Beogradski put bb. 26300 Vršac, Serbia 

3/2003 8/2003 

11 R 9648 2022.05.29 12 CHRYSLER GROUP LLC, a limited liability  
company organized and existing under the laws  
of the State of Delaware, US 
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State  
of Michigan 48326, Statele Unite ale Americii 

3/2003 8/2003 

12 R 9669 2022.07.09 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

13 R 9698 2022.06.04 05 Dow Agro Sciences LLC, a Delaware limited 
liability company, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, 
Statele Unite ale Americii 

4/2003 9/2003 

14 R 9699 2022.06.04 05 Dow Agro Sciences LLC, a Delaware limited 
liability company, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, 
Statele Unite ale Americii 

4/2003 9/2003 

15 R 9719 2022.06.18 33 AROMA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

16 R 9723 2022.07.09 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 



MD - BOPI 8/2012                                                                                               TRADEMARKS 
 

 102

 

1 2 3 4 5 6 7 
17 R 9724 2022.07.09 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  

al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

18 R 9725 2022.07.09 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

19 R 9726 2022.07.09 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

20 R 9727 2022.07.09 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

21 R 9728 2022.07.09 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

22 R 9729 2022.07.09 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

23 R 9730 2022.07.09 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

24 R 9731 2022.07.09 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

25 R 9732 2022.07.09 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

26 R 9733 2022.07.09 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

27 R 9734 2022.07.11 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

28 R 9735 2022.07.11 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

29 R 9736 2022.07.11 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

30 R 9737 2022.07.11 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2003 9/2003 

31 R 9797 2022.06.05 29,30 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 
Str. 31 August nr. 6,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

5/2003 10/2003 

32 R 9816 2022.06.26 17 E. I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898,  
Statele Unite ale Americii 

5/2003 10/2003 

33 R 9826 2022.07.03 11,20,21, 
35,37,39 

ALMIRA S.R.L., MD 
Şos. Hînceşti nr. 140/4,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

5/2003 10/2003 
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34 R 9859 2022.06.05 29,30 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 

Str. 31 August nr. 6,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

6/2003 11/2003 

35 R 9905 2022.01.24 31,35,42,4
4 

PORUMBENI, institutul de fitotehnie, instituţie 
publică, MD 
MD-4834, Paşcani, Criuleni, Republica Moldova 

7/2003 12/2003 

36 R 9917 2022.07.05 09,37 Merten GmbH, DE 
Fritz-Kotz-Strasse, D-51674 Wiehl, Germania 

7/2003 12/2003 

37 R 9923 2022.06.18 33 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 161 A,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

7/2003 12/2003 

38 R 9924 2022.07.12 33 AROMA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

7/2003 12/2003 

39 R 10001 2022.06.20 33 AROMA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

8/2003 1/2004 

40 R 10009 2022.08.01 20,35,37 POLIMOBIL S.R.L., fabrică de mobilă, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 146, bloc A,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

8/2003 1/2004 

41 R 10012 2022.08.06 05,35,44 Caracaş Dental S.R.L., MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 45,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

8/2003 1/2004 

42 R 10013 2022.08.07 34 N.E.T. Co. United S.A., VG 
P.O. Box 957,  Offshore Incorporations Center, 
Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice 

8/2003 1/2004 

43 R 10024 2022.08.13 29,35 LAPMOL S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 17,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

8/2003 1/2004 

44 R 10101 2022.09.18 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

9/2003 2/2004 

45 R 10102 2022.09.18 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

9/2003 2/2004 

46 R 10103 2022.09.18 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

9/2003 2/2004 

47 R 10104 2022.09.18 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

9/2003 2/2004 

48 R 10156 2022.06.28 03,09,14,1
6,18,20,21
,25,28,30 

Twentieth Century Fox Film Corporation,  
corporaţie din Statul Delaware, US 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 90035, 
California, Statele Unite ale Americii 

10/2003 3/2004 

49 R 10182 2022.09.17 35,36,39 MOLDCARGO S.A., societate de asigurări-
reasigurări, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 97,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 3/2004 

50 R 10209 2022.09.27 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 3/2004 

51 R 10210 2022.09.27 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 3/2004 

52 R 10211 2022.09.27 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 3/2004 

53 R 10212 2022.09.27 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 3/2004 

54 R 10215 2022.06.18 32 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul Carolina  
de Nord, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

5/2003 3/2004 
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55 R 10220 2022.09.30 30 NEFIS S.R.L., MD 

Calea Moşilor nr. 15, MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

10/2003 3/2004 

56 R 10251 2022.10.01 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 3/2004 

57 R 10252 2022.10.01 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 3/2004 

58 R 10473 2022.02.15 33 BEL-ALCO S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei,  
Republica Moldova 

11/2003 5/2004 

59 R 10493 2022.09.18 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

11/2003 5/2004 

60 R 10751 2022.09.18 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

12/2003 7/2004 

61 R 11268 2022.10.17 16 ZANET FIODOR, MD 
Şoseaua Balcani nr. 4, ap. 35,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 11/2004 

62 R 11905 2022.10.28 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

10/2003 3/2005 

63 R 11920 2022.09.18 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

4/2004 3/2005 

64 R 12707 2022.07.11 33 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  nr. 162, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

10/2004 10/2005 
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IV 
Indicaţii geografice, denumiri de origine, 

specialităţi tradiţionale garantate / 
Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în 

modul stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor 
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a 
acordurilor bilaterale, la care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de 
utilizare a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, 
licenţiate şi nu pot face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o 
cerere privind acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine 
şi specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; 
cererile privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o 
indicaţie geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de 
origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de 
utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată.  

 

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use 
thereof. A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed 
and it may not form a subject matter of any real rights. 

Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or 
protected geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to 
use it. 

 
 

P

L
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In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; 
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected 
geographical indication. 
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Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi 
tradiţionale garantate pentru care este solicitată 

protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 
traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 
 

n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei 

denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune 
la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law 
no. 66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to lodge an opposition 
against the grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed 
in writing with AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 

Î 

I



MD -  BOPI 8/2012                                                               GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

 108

Cereri de înregistrare a indicaţiilor geografice 

Numărul de depozit IG-001 
Data de depozit 2012.02.07 
 
Indicaţia geografică     ŞTEFAN VODĂ 
 

DOCUMENTUL UNIC 
Prezentul document unic descrie principalele 

elemente ale caietului de sarcini,  
cu titlu informativ 

 
I. INDICAŢIA  GEOGRAFICĂ  SOLICITATĂ  SPRE  

ÎNREGISTRARE 
 

 

 

II. SOLICITANT  
 

Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu Indica-
ţia Geografică ŞTEFAN VODĂ, MD 
Str. M. Stanciu nr. 17,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

 
III. CLASA / PRODUSUL 
 

NCL (10) 
33 - vinuri 

 
IV. DESCRIEREA PRODUSULUI  
 

Vinuri obţinute din struguri produşi în aria 
geografică delimitată. 
Soiuri albe: Muscat Ottonel, Sauvignon, 
Chardonnay, Pinot Gris, Feteasca alba, Riesling, 
Aligote, Rcaţiteli, Furmint, Pinot Blanc, Viognier. 
Soiuri roşii: Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Merlot, Pinot Noir, Malbec, Gamme Freo, 
Saperavi, Traminer roz, Pinot Meunier, Feteasca 
Neagră, Rara Neagră, Albarosa, Marselan, 
Syrah, Carmenere, Petit Verdot, Negroamaro, 
Alibernet, Montepulciano. 

1) limpiditate - limpezi fără sediment şi 
particule în suspensie. 
2) culoare: 
pentru vinuri albe – de la culoarea paiului cu 
nuanţe verzui până la auriu; 
pentru vinuri roşii – de la roşu-deschis cu 
nuanţe violete până la roşu-închis cu nuanţe 
cărămizii. 
3) buchet – tipic soiului, fără nuanţe străine; 
4) gust – tipic soiului, fără nuanţe străine. 

 
V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME  
 

Concentraţia în masă a zahărului constituie 
minimum: 
- pentru soiurile de struguri albi – 175 g/dm3 
- pentru soiurile de struguri roşii – 180 g/dm3 
 

Randamentul în vin exprimat în decalitri la o 
tonă de struguri (dal/l) la producerea vinurilor 
din struguri proaspeţi destinaţi prelucrării in-
dustriale conform standardului SM 84 nu poate 
depăşi 60. 

 
VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE DE 

PRODUCERE/PRELUCRARE 
 

La Prelucrarea strugurilor zdrobirea trebuie să 
fie cât mai puţin intensă, iar ciorchinele şi 
seminţele să rămână intacte. Pentru aceasta 
se vor utiliza procesele şi procedeele tehnolo-
gice conform documentelor normative şi teh-
nologice în vigoare. 
Desciorchinarea este obligatorie. Zdrobitul stru-
gurilor trebuie să favorizeze eliberarea sucului 
şi componentelor utile din pulpă şi pieliţă în 
timpul fermentaţiei, evitând strivirea sau fărâ-
miţarea ciorchinilor şi seminţelor. 
Macerarea – macerării mustului pe boştină este 
supusă mustuiala provenită din soiurile aro-
matice albe, care durează de la 2 până la 48 h 
cu omogenizarea periodică a acestuia în sco-
pul extragerii substanţelor fenolice şi aroma-
tice. Se admite enzimarea boştinei. 
Fermentarea – macerarea mustuielii se reali-
zează la soiurile roşii în vase speciale (cuve 
autovidante, cianuri din stejar, reactoare, vase 
cu două camere, fermentatoare sub CO2, fer-
mentatoare rotative sau alt utilaj permis pentru 
acest procedeu tehnologic). 
În timpul macerării mustului, la decizia labora-
torului întreprinderii, se admite utilizarea prepa-
ratelor enzimatice pectolitice şi folosirea ta-
ninurilor pentru fixarea culorii. 
Presarea boştinei se va face numai cu prese 
pneumatice discontinue. Se interzice folosirea 
preselor continue la prelucrarea strugurilor. 
La producerea vinurilor roşii se admite scur-
gerea mustului ravac pe cale gravitaţională la 
scurgătoare dinamice, şnecul cărora trebuie să 
aibă diametru mare şi turaţie mică. 
Sulfitarea se va face asupra strugurilor, mus-
tuielii sau mustului şi va asigura în total un 
conţinut de până la 100 mg/l de dioxid de sulf. 
Asamblarea se face numai între mustul ravac 
şi cel de la presarea I. 
Bentonizarea sau enzimarea mustului se admi-
te după transvazarea lui în vasele de limpezire. 
Decantarea mustului se face după limpezire. 
Administrarea de levuri se efectuează în vase-
le de fermentare sub formă de maia sau de 
levuri liofilizate şi trebuie să asigure o popula-
ţie viabilă de levuri specializate. 
Supravegherea şi conducerea fermentaţiei se 
va realiza prin controlul permanent al tempe-
raturii pentru a o menţine sub 18°C la vinurile 
albe şi sub 28°C la vinurile roşii. La vinurile 
aromate şi cu arome subtile fermentaţia se va 
conduce la temperatura de sub 17°C. Vinurile 
se trag de pe depozitul de drojdii după 
terminarea fermentaţiei alcoolice. 
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Fermentarea malolactică pentru vinurile roşii 
este obligatorie. 
Operaţiunile de depozitare, îngrijire şi condiţio-
nare a vinurilor se vor face evitânduse contactul 
cu aerul şi se vor stoca la o temperatură nu mai 
mare de 18°C. La necesitate se permite îmbo-
găţirea vinurilor roşii cu oxigen prin aeraţie. 
Maturarea vinului se va face în decurs de mini-
mum 6 luni, pentru vinurile albe, şi 12 luni pentru 
vinurile roşii, în funcţie de capacitatea butoaielor, 
natura biologică a soiului din care provine, tipul de 
vin, direcţia de comercializare. Maturarea poate fi 
făcută atât în baricuri, cât şi în budane. 
Stabilizarea tartrică este obligatorie. 

 
VII. ARIA GEOGRAFICĂ DELIMITATĂ  
 

Aria geografică pentru producerea vinurilor se 
întinde pe un teritoriu geografic delimitat, con-
form Ordinului Ministerului Agriculturii şi Indus-
triei Alimentare nr. 105 din 10 iunie 2011, cu o 
suprafaţă de 10 mii ha şi cuprinde localităţile 
din raioanele Căuşeni, Cimişlia, Basarabeasca, 
Ştefan Vodă. 

 
VIII. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFICĂ  
 

Calitatea, reputaţia şi caracteristicile vinurilor 
produse în aria geografică delimitată se dato-
rează în mod esenţial mediului geografic cu 
factorii săi naturali şi umani. 
Factorul natural caracteristic este aria geogra-
fică situată în regiunea Ştefan Vodă cu înălţi-
mea de 120-160 m, insolaţie intensă în tot tim-
pul anului – 2270 ore, cu soluri - cernoziomuri 
obişnuite şi carbonatate bogate în humus, 
circa 150-190t/ha, microelemente etc. 
Plantaţiile vinicole beneficiază de expoziţie pre-
dominant vestică, estică şi nord-estică, cu ex-
cepţia sud-estică. 
Varietatea distinctă de situaţii topoclimatice: 
temperatura medie anuală de 10-11°C, suma 
temperaturilor active 3100-3250 °C, suma pre-
cipitaţiilor anuale 390-450 mm, suma precipi-
taţiilor active 250-300 mm. 

 
IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA 

ŞI ETICHETAREA 
 

Îmbutelierea se va face în condiţii sterile, la 
rece. Închiderea ambalajelor se face cu dop de 
plută şi cu materiale admise în comerţul in-
ternaţional, sau prin închidere filetată asigurată 
pe care este înscrisă denumirea întreprinderii 
producătoare. 
În etichetarea vinurilor cu indicaţia geografică 
"Ştefan Vodă" se folosesc următoarele indicaţii 
obligatorii: 
a) denumirea sau marca sub care este comer-
cializat produsul; 
b) menţiunea „produs în Republica Moldova”; 
c) denumirea categoriei de produs; 
d) vin cu indicaţie geografică protejată "Ştefan 
Vodă"; 
e) concentraţia alcoolică dobândită de " % vol." 
precedată de abrevierea "alc."; 
f) menţiunea „conţine dioxid de sulf”; 

g) volumul nominal al produsului conţinut de 
butelie, în litri; 
h) data ambalării şi numărul lotului; 
i) denumirea şi adresa producătorului/îmbu-
teliatorului; 

 
X. ALTE CONDIŢII  
 

În etichetarea vinurilor cu indicaţia geografică 
"Ştefan Vodă" pot fi folosite şi următoarele 
indicaţii facultative: 
a) simbolul mărcii "Barza Albă în Zbor"; 
b) anul de recoltă, cu condiţia ca vinul să provină 
în proporţie de cel puţin 85% din anul indicat; 
c) denumirea soiului, dacă vinul a fost obţinut 
cel puţin 85% din soiul respectiv; 
d) menţiuni referitoare la anumite metode de 
producţie; 
e) denumirea şi adresa importatorului; 
f) codul de bare al produsului. 

 
XI. REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA 

CAIETULUI DE SARCINI  
 

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Detai
ls.aspx?id=3210&cs=1&domain=1 

 
 
 
Numărul de depozit IG-003 
Data de depozit 2012.05.17 
 
Indicaţia geografică  VALUL LUI TRAIAN 
 

DOCUMENTUL UNIC 
Prezentul document unic descrie principalele 

elemente ale caietului de sarcini, cu titlu 
informativ 

 
I.    INDICAŢIA  GEOGRAFICĂ  SOLICITATĂ  

SPRE ÎNREGISTRARE 
 

VALUL LUI TRAIAN 
 
II.    SOLICITANT  
 

Asociaţia Uniunea Vitivinicolă a Regiunii 
Geografice delimitate VALUL LUI TRAIAN, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 82 "A",  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
 

III. CLASA/PRODUSUL  
 

NCL(10) 
33 - vinuri de struguri, inclusiv vinuri albe, roze 
şi roşii; vinuri licoroase tari şi de desert; vinuri 
spumante, vinuri spumante de calitate şi vinuri 
spumante de calitate de tip aromat. 

 
IV. DESCRIEREA PRODUSULUI  
 

Vinurile roşii se caracterizează printr-o bună 
structură şi extractibilitate, culori de intensitate 
înaltă de la roşu-rodie la roşu-vişiniu, arome de 
fructe şi condimentate;  
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Vinurile albe sunt fine şi vioaie, buchetul este 
complex şi elegant cu note de fructe proaspete, 
cu gust savuros şi echilibrat; 
Vinurile roze sunt de culoare roz pal cu reflexe 
zmeurii şi de petale de măceş, buchetul este 
marcat de arome de fructe proaspete pe un 
fundal mineral, gustul moale, de fructe, proas-
păt şi răcoros; 
Vinurile spumante, vinurile spumante de 
calitate şi spumante de calitate de tip 
aromat se caracterizează prin culoarea galben 
pai (auriu), roz pal şi roşu-rubiniu în dependen-
ţă de soiul folosit în asamblaje. Buchet extrem 
de fructe şi flori (floarea viţei de vie), gust 
rotund, amplu şi distinct; vinurile se disting prin 
efervescenţă caracteristică, spumare abunden-
tă şi perlare îndelungată. 
Vinurile licoroase sunt de culoare aurie, care 
prin maturare devine chihlimbarie de intensitate 
variabilă (în cazul vinurilor albe) şi rubinie-rodie 
pentru vinurile roşii. Buchetul este bogat şi 
complex, cu note florale şi de fructe stafidite, în 
primii ani de învechire, care cu creşterea ter-
menului de maturare se completează cu nuan-
ţe de caramelă, nuci prăjite, ciocolată şi condi-
mente dulci, gust onctuos, uşor arzător, corpo-
lent şi armonios.  
Vinurile produse cu IGP "Valul lui Traian" nu 
trebuie să prezinte defecte organoleptice. 

 
Caracteristicile fizico-chimice ale vinurilor  

cu IGP "Valul lui Traian" 
Vinuri albe, roze şi roşii 

 

Parametrii fizico-chimici Minim Maxim 

Concentraţia alcoolică totală, % 
vol.  
- Vinuri albe şi roze 
- Vinuri roşii 

 
 

11,0 
11,5 

 
 

14 
14 

Concentraţia în masă a acizilor 
titrabili (acid tartric), g/I 4,0  

Concentraţia în masă a acizilor 
volatili (acid acetic), g/l  
- Vinuri albe şi roze 
- Vinuri roşii 

  
 

1,0 
1,2 

Concentraţia în masă a acidului 
malic, g/l  
- Vinuri roşii  
- Vinuri albe şi roze 

  
 

0,3 
facultativ 

Concentraţia în masă a anhidridei 
sulfuroase totale (SO2), mg/l  
Vinuri cu o concentraţie în masă a 
zahărului < 4 g/l  
- Vinuri roşii  
- Vinuri albe şi roze  
Vinuri cu o concentraţie în masa a 
zahărului > 4 g/l  
- Vinuri roşii  
- Vinuri albe şi roze 

  
 
 
 

150 
200 

 
 

200 
250 

 
 
 
 
 
 
 

Vinuri spumante, vinuri spumante de calitate, 
spumante de calitate de tip aromat 

(albe, roze şi roşii) 
 

Parametrii fizico-chimici Minim Maxim 

Concentraţia alcoolică totală, % vol. 
(după fermentare), % vol. 10,0 14 

Concentraţia alcoolică dobândită, % 
vol. (în cazul vinurilor spumante de 
calitate de tip aromat), % vol. 

6,0  

Concentraţia alcoolică totală , % 
vol. (vin materie primă), % vol. 9,0  

Concentraţia în masă a acizilor 
titrabili, g/l 4,0  

Concentraţia în masă a anhidridei 
sulfuroase totale(SO2), mg/l  185 

Concentraţia în masă a acizilor 
volatili (acid acetic), g/l  
- Vinuri albe şi roze  
- Vinuri roşii 

  
 

1,0 
1,2 

Suprapresiunea în butelie, la t=20C, 
(bar)  
- spumante de calitate  
- spumante, spumante de calitate 
de tip aromat 

 
 

3,5 
3,0 

 

 
Vinuri Licoroase 

 
Parametrii fizico-chimici Minim Maxim 
Concentraţia alcoolică 
naturală, % vol.  
- Vinuri tari  
- Vinuri de desert 

 
 

3,0 
1,2 

 
nu se 

reglementează 

Concentraţia alcoolică 
dobândită, % vol.  
- Vinuri tari  
- Vinuri de desert 

 
 

17 
12 

 
 

22 
20 

Concentraţia alcoolică 
totală, % vol.  
- Vinuri tari  
- Vinuri de desert 

 
 

20 
13,2 

 
nu se 

reglementează 

Concentraţia în masă a 
acizilor titrabili, g/l 4,0  

Concentraţia în masă a 
zahărului, g/l  
- Vinuri tari 
- Vinuri de desert 

 
80 
15 
50 

 
 

120 
300 

Concentraţia în masă a 
anhidridei sulfuroase 
totale (SO2), mg/l 

  
200 

Aciditatea volatilă (acid 
acetic), g/l  
- Vinuri albe şi roze  
- Vinuri roşii 

  
 

1,0 
1,2 
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V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME  
 

Vinurile care beneficiază de IGP "Valul lui 
Traian" pot fi fabricate din ansamblul soiurilor 
de struguri prezentate pentru fiecare categorie. 

 
Soiuri de struguri utilizate la producerea 
vinurilor: 
 
- albe: Aligote A, Alb de Oniţcani A, Bianca A, 
Chardonnay A, Feteasca Albă A, Feteasca 
Regală A, Floricica A, Hibernal A, Legenda A, 
Luminiţa A, Muscat Frontignan A, Muscat de 
laloveni A, Muscat Ottonel A, Muller Turgau A, 
Pervenet Măgăracea A, Pinot alb A, Pinot Gris 
S, Risling de Rhin A, Riton A, Rkaţiteli A, 
Sauvignon A, Silvaner A, Suholimanski belii A, 
Traminer roze A, Viorica A, Sortiment alb (care 
provine din diferite asamblări din soiurile albe 
menţionate). 
- roze: Cabernet Sauvignon R, Cabernet 
Franc R, Codrinski R, Gamay Freaux R, 
Malbec R, Merlot R, Pervomaiski R, Pinot Gris 
S, Pinot Noir R, Rara Neagră R, Saperavi R, 
Syrah R, Sortiment roşu (care provine din 
diferite asamblări din soiurile roşii menţionate). 
- roşii: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Codrinski, Feteasca  Neagră R, Gamay 
Freaux, Malbec R, Merlot R, Pervomaiski R, 
Pinot Noir, Rara Neagră, Saperavi, Syrah R, 
Sortiment roşu (care provine din diferite 
asamblări din soiurile roşii menţionate). 
 
Soiuri de struguri utilizate la producerea 
vinurilor spumante, a vinurilor spumante de 
calitate şi spumante de calitate de tip 
aromat 
 
Aligote A, Bianca A, Chardonnay A, Feteasca 
Albă A, Feteasca Regală A, Floricica A, grupa 
Muscat A , grupa Pinot A/S/R, Risling de Rhin 
A, Rkaţiteli A, Sauvignon A, Silvaner A, 
Suholimanski belii A, Traminer roze A, Viorica 
A, Cabernet Sauvignon R, Cabernet Franc R, 
Codrinski R, Feteasca Neagră R, Gamay 
Freaux R, Malbec R, Merlot R, Pervomaiski R, 
Pinot Noir R, Rara Neagră R, Saperavi R, 
Syrah R. 
 
Soiuri de struguri utilizate la producerea 
vinurilor licoroase 
 
Feteasca Regală A, Muscat Frontignan A, 
Muscat de laloveni A, Muscat Ottonel A, Pinot 
Gris S, Risling de Rhin A, Rkaţiteli A, 
Sauvignon A, Silvaner A, Traminer roze A, 
Viorica A, Cabernet Sauvignon R, Cabernet 
Franc R, Codrinski R, Feteasca Neagră R, 
Merlot R, Saperavi. 
 
Producţia maximă de struguri la hectar şi 
randamentul în vin la fabricarea vinurilor cu 
IGP "Valul lui Traian" nu trebuie să depăşească 
limitele expuse în tabel. 
 
 

 

Tipul de produs Recolta  
maximă de 
producer 

(t/ha) 

Randamentul 
maximal 

(dal/t) 

Vinuri liniştite albe 
şi/sau roze 10,0 68 

Vinuri liniştite roşii 8,5 65 
Vinuri efervescente 10,0 60 
Vinuri licoroase 8,0 60 
 
Concentraţia în masă a zahărului în struguri şi con-
centraţia alcoolică naturală trebuie să corespundă 
caracteristicilor redate în tabelul de mai jos: 
 

 Concentraţia 
în masă a 

zahărului în 
struguri, 
minimum 

Concentraţia 
alcoolică 
naturală, 

 minimum 

Vinuri albe şi roze 185 11,0 
Vinuri roşii 195 11,5 
Vin materie primă 
pentru producerea 
vinurilor 
efervescente 

170 10,0 

Vinuri licoroase 215 12,0 
 
VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE DE 

PRODUCERE/PRELUCRARE 
 

Fabricarea vinurilor cu IGP „Valul lui Traian" 
este efectuată cu respectarea tehnologiilor de 
cultivare a viţei de vie şi prelucrare a strugurilor 
şi de producere a vinurilor. 
Tehnologia de cultivare a viţei de vie 
include: 
Plantarea: înaintea plantării viţei de vie este 
obligatorie analiza solului. Înfiinţarea plantaţiilor 
viticole se face cu material biologic certificat. 
Densitatea de plantaţie: viile trebuie să prezinte 
o densitate minimală de 2500 plante/ha. 
Reguli de susţinere a butucilor: viile sunt 
conduse pe suporturi de tip spalier vertical 
compus minimum dintr-un fir (sârmă) de bază 
şi două (mono- sau duble) superioare. 
Înălţimea suprafeţei foliare trebuie să nu fie mai 
mică decât 0,6 înmulţit la distanţa dintre 
rânduri, înălţimea suprafeţei foliare este 
măsurată de la primul fir (de bază) şi limita 
superioară este stabilită la 0,2 m mai sus de 
firul superior al sistemei de conducere. 
Regulile de tăiere: viile sunt tăiate conform 
metodelor tradiţionale folosite în zona 
geografică "Valul lui Traian". Indiferent de 
metoda de tăiere aplicată, încărcătura maximă 
la butuc nu trebuie să depăşească 30 de 
ochiuri viabili. Tăierea trebuie să fie efectuată 
până la 15 aprilie. 
Forme de butuci: cordon orizontal bilateral cu 
una sau doua tulpini sau unilateral, forma 
combinată semiprotejată, evantai unilateral, 
moldovenească unilaterală. 
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Producţia maximă de struguri la hectar: este 
stabilită de 10 t/ha (pentru vinurile albe şi roze), 
8,5 t/ha (roşii), 10 t/ha (vinuri spumante, vinuri 
spumante de calitate şi spumante de calitate 
de tip aromat) şi 8,0 t/ha (pentru vinurile 
licoroase). 
Pragul de goluri: pragul de goluri în plantaţiile 
viticole, depăşirea căruia provoacă reducerea 
proporţională a randamentului autorizat, este 
de 15% maximum. 
Puritatea soiului: plantaţiile din care se obţin 
vinurile cu indicaţie geografică "Valul lui Traian" 
trebuie să posede o puritate de soi de 100%. 
Starea culturală a viţei de vie: parcelele de viţă 
de vie trebuie să fie conduse în aşa mod 
pentru a asigură o bună stare culturală a viei, 
mai ales în ceea ce priveşte starea fitosanitară 
şi întreţinerea permanentă a fertilităţii solului. 
Fertilizarea: se va realiza prin aplicarea de 
îngrăşăminte organice o dată la 4-5 ani, pre-
cum şi prin administrarea de îngrăşăminte 
minerale în doze recomandate. 
Protecţia fitosanitară: în plantaţii se va asigura 
o protecţie fitosanitară eficientă pentru reali-
zarea unei stări de bună sănătate a strugurilor. 
Cantitatea (doza), calitatea, frecvenţa şi 
perioada de aplicare a produselor fitosanitare 
pentru protecţia viţei de vie trebuie să fie 
conform reglementărilor în vigoare. 
Conservarea peisajului viticol: în plantaţiile din 
zona IG "Valul lui Traian", producătorii au obli-
gaţia de a asigura conservarea amenajărilor 
pedo- şi hidroameliorative existente pe supra-
feţele pe care le deţin. In acest scop, ei trebuie 
să asigure întreţinerea taluzurilor pe terenurile 
terasate, curăţarea şi repararea canalelor de 
dirijare a apelor pe versanţi, conservarea căilor 
de acces, a drumurilor de exploatare şi a 
zonelor de întoarcere. 
Irigarea este admisă numai în anii secetoşi la 
decizia autorităţii de reglementare în domeniul 
vitivinicol, atunci când conţinutul apei în sol pe 
adâncimea de 100 cm scade la 50% din IUA, 
prin folosirea unor norme moderate de udare 
(400-600 mc/ha). 
 
Tehnologia de producere a vinurilor cu IGP 
"Valul lui Traian" 
 
Produsele vitivinicole conform prezentului caiet 
de sarcini sunt produse conform metodelor 
tradiţionale autorizate în vinificaţie. 
Halele pentru vinificare, maturare şi depozitare 
trebuie sa fie folosite numai în scopuri de 
producere a vinurilor. 
Recoltarea strugurilor: se efectuează la maturi-
tatea tehnologică, dictată de tipul de vin care 
se doreşte a fi obţinut, în funcţie de concentra-
ţia în masă a zaharurilor, acizilor organici, 
substanţelor polifenolice din struguri la recolta-
re, determinată prin urmărirea coacerii. 
Transportul strugurilor: strugurii sunt culeşi 
manual (sau/şi mecanic) şi transportaţi la 
prelucrare în bună stare sanitară şi în condiţii 
care permit păstrarea potenţialului lor calitativ. 
Transportul se efectuează cu unităţi auto sau 
alte tipuri de transport în bene de oţel inoxidabil 

(sau de metal protejat cu materiale inerte). Înăl-
ţimea stratului de struguri în bena de transport 
trebuie să fie de cel mult 70 cm. În cazul 
acesta, intervalul de timp de la cules până la 
prelucrarea strugurilor nu trebuie să depă-
şească patru ore. 
Desciorchinarea/zdrobirea: se interzice folosi-
rea zdrobitoarelor centrifugale la prelucrarea 
strugurilor destinaţi obţinerii de vinuri cu IGP 
"Valul lui Traian". Desciorchinarea este obli-
gatorie pentru vinurile roze şi roşii. 
Transportarea mustuielii: se interzice folosirea 
pompelor cu piston (tipul PMN 28) la transpor-
tarea mustuielii după desciorchinarea şi zdro-
birea strugurilor. 
Scurgerea mustului ravac: se face pe cale gra-
vitaţională. Scurgătoarele dinamice trebuie sa 
posede un şnec diametrul căruia este de minim 
400 mm. 
Presarea boştinei: se interzice folosirea prese-
lor continue la prelucrarea strugurilor destinaţi 
obţinerii de vinuri cu IGP "Valul lui Traian". La 
producerea vinurilor materie primă pentru vinuri 
efervescente presarea strugurilor întregi este 
recomandată. 
Sulfitarea: se va face asupra strugurilor, mus-
tuielii sau mustului. 
Limpezirea mustului alb şi roze este necesară 
şi recomandată. 
Asamblarea se va face numai între mustul 
ravac şi cel de primă fracţie de presă. 
Supravegherea şi conducerea fermentaţiei: se 
va realiza prin controlul cotidian al temperaturii 
mustului. În acest context, agenţii economici 
trebuie sa posede capacităţi adecvate, care 
permit gestiunea temperaturii mustului în fer-
mentare. Vinurile roşii se trag de pe depozitul 
de drojdii imediat după terminarea fermentaţiei 
alcoolice. 
Fermentarea malolactică: este obligatorie 
pentru vinurile roşii, conţinutul acidului malic al 
vinului înainte de îmbuteliere sau de comercia-
lizare în vrac nu trebuie să depăşească 0,3 g/l. 
Operaţiunile de depozitare şi îngrijire a vinu-
rilor, se vor face evitându-se contactul cu aerul 
şi stocarea la temperaturi inadecvate. 
Maturarea vinului se va face în funcţie de capa-
citatea butoaielor, natura biologică a soiului din 
care provine tipul de vin, direcţia de comercia-
lizare. Pentru vinurile roşii este recomandată 
învechirea la sticlă minimum 3 luni. 
Condiţionarea/Ambalarea: se interzice pasteu-
rizarea vinurilor înainte de îmbuteliere (îmbute-
lierea la cald). Dopurile de plută tip aglomerat 
sunt interzise la îmbutelierea vinurilor cu IGP 
"Valul lui Traian". 

 
VII. ARIA GEOGRAFICĂ DELIMITATĂ  
 

Aria geografică pentru producerea vinurilor cu 
IGP "Valul lui Traian" se întinde pe un teritoriu 
geografic delimitat, conform ordinului Ministe-
rului Agriculturii şi Industriei Alimentare Nr.105 
din 10 iunie 2011, şi cuprinde localităţile din 
raioanele Leova, Cantemir, Cahul, Comrat, 
Ceadîr-Lunga, Taraclia şi Vulcăneşti. Suprafaţa 
totală a ariei geografice este de 570 000 ha, 
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inclusiv 43 203 ha plantate cu viţă de vie. Harta 
delimitării se anexează. Recoltarea şi prelucre-
rea strugurilor, tratarea, maturarea, păstrarea 
şi condiţionarea vinurilor, care beneficiază de 
IGP "Valul lui Traian", sunt realizate exclusiv în 
interiorul ariei geografice. 

 
VIII. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFICĂ  
 

Aria geografică se caracterizează prin solurile 
sale bine aerate şi uşoare, cu productivitate 
limitată, care asigură o calitate şi o maturitate 
remarcabilă a strugurilor la recoltare. 
Clima asigură condiţii de maturare excepţiona-
lă, cu insolaţie importantă, cu temperaturi ridi-
cate, dar modificate de prezenţa în apropiere a 
Mării Negre şi masivelor de pădure a Dealului 
Tigheciului. 
Calitatea excepţională a strugurilor şi a vinurilor 
este asigurată de forţă de muncă calificată, 
formată timp de milenii prin tradiţie şi de imple-
mentarea raţională a noilor tehnologii agricole 
şi a tehnologiilor de producere a vinurilor. 
Specificitatea Ariei Geografice 
Regiunea Câmpiilor şi Podişurilor de silvostepă 
a Moldovei de Sud ocupă teritoriul situat între 
Podişul Codrilor în nord şi Câmpia Bugeacului 
în sud cu suprafaţa de 16,3% din suprafaţa 
totală. Altitudinile maxime ale reliefului variază 
de la 200-250 m (Depresiunea Săratei) până la 
301 m (Dealurile Tigheciului). Temperatura 
medie a lunii ianuarie este de circa -3,3°C, a 
lunii iulie 21°C, precipitaţiile anuale alcătuiesc 
500-550 mm. Pe areale mici ale solurilor cenu-
şii tipice, pe cernoziomurile levigate şi pe cul-
mile interfluviale se întâlnesc peisaje silvice 
reprezentate de stejarul pufos şi gorunul. Tere-
nurile agricole ocupă 75-80%. Regiunea inclu-
de patru subregiuni. 
Depresiunea de silvostepă a Săratei ocupă 
3,09% din suprafaţa republicii. Are un relief de 
câmpie cu altitudini de până la 260 m, pre-
cipitaţiile medii anuale nu depăşesc 500 mm. 
Pe interfluvii (Sărata-Lăpuşna), pe soluri cenu-
şii molice se întâlnesc areale restrânse de 
peisaje silvice. Pe cernoziomuri tipice moderat 
humifere este prezent peisajul de stepă. 
Colinele Tigheciului ocupă interfluviul Prut-
Ialpug cu altitudinea maximă de 301 m (Dealul 
Lărguţa), cu o pondere de 4,85% din suprafaţa 
republicii. Relieful este puternic fragmentat, 
valoarea precipitaţiilor medii anuale alcătuieşte 
550-600 mm. Pe soluri cenuşii molice şi 
cernoziomuri levigate se întâlneşte vegetaţia 
silvică reprezentată de stejarul pufos (gârniţă). 
În poiene şi pe segmentele mai joase ale 
versanţilor cresc specii ierboase de stepă. 
Câmpia de silvostepă a Bîcului Inferior ocupă 
5,96% din teritoriul republicii. Are un relief 
reprezentat, în cea mai mare parte, de podurile 
teraselor pliocene ale fluviului Nistru, cu alti-
tudini de 200-220 m. Precipitaţiile anuale alcă-
tuiesc 500-550 mm. Pe soluri cenuşii molice şi 
cernoziomuri levigate sunt prezente păduri de 
stejar pufos (pădurea Hîrbovăţ ş.a.). Ponderea 
terenurilor agricole depăşeşte 80%. 
 

Câmpia de silvostepă a Cogîlnicului de Mijloc 
ocupă 2,41% din suprafaţa Republicii Moldova. 
Altitudinea maximă depăşeşte 250 m. Cantitatea 
de precipitaţii anuale este de circa 500 mm. 
Predomină cernoziomurile tipice slab humifere şi 
cernoziomurile levigate. Pe ultimele, pe alocuri, s-
au păstrat păduri alcătuite din gorun, stejar pufos 
şi cărpiniţă. Terenurile agricole depăşesc 77%. 
Regiunea Câmpiei de stepă a Bugeacului ocupă 
13,2% din suprafaţa Republicii Moldova. Are un 
relief puternic fragmentat de un sistem de văi şi 
ravene, dezvoltarea cărora este influenţată de 
structura geologică (prezenţa unei cuverturi 
relativ groase de loessuri şi roci nisipoase), 
temperatura medie a lunii ianuarie este de sub -
3°C, a lunii iulie 21-22°C. Reţeaua hidrografică 
slab dezvoltată este compusă din râuri cu 
debituri mici, unele din care vara seacă parţial 
sau complet. Predomină cernoziomurile tipice 
slab humifere şi cernoziomurile carbonatice. În 
luncile râurilor sunt prezente solurile saline 
(solonceacuri şi soloneţuri). 
Specificitatea produsului 
Spre deosebire de alte zone geografice, 
producătorii vinurilor cu IGP " Valul lui Traian" 
s-au specializat în producerea vinurilor roşii, 
care reprezintă 60% din volumul producţiei vini-
cole. Vinurile albe reprezintă 35% din volumul 
de producere, iar vinurile roze, minoritare în 
structura de producere, reprezintă la moment 
doar 5% din volumul total al vinurilor produse în 
aria "Valul lui Traian". Această structură de 
producere a vinurilor este dictată de condiţiile 
de complex natural, dar şi de necesitatea de a 
răspunde cererii pieţelor ţărilor din vecinătate, 
unde sunt comercializate preponderent aceste 
vinuri. În acelaşi timp, în faţa creşterii cererii din 
pieţele de proximitate, se simte necesitatea de 
a diversifica oferta vinurilor din această zonă, 
având la bază caracteristicile organoleptice 
specificate în p.3.2. 
Această zonă geografică este orientată tradiţional 
şi la producerea vinurilor spumante, vinurilor 
spumante de calitate şi vinurilor spumante de 
calitate de tip aromat. În prezent volumul 
producerii acestei categorii de vinuri atinge 3 mln. 
butelii/an şi este asigurat în special de 3 agenţi 
economici, producători de struguri şi structuri 
comerciale. Una din principalele caracteristici a 
vinurilor cu IGP "Valul lui Traian" este folosirea în 
componenţa asamblajelor de tiraj a soiurilor 
locale (Feteasca albă, Feteasca Regală), care 
conferă produsului finit note de fructe, florale şi 
gust extrem de proaspăt şi vioi. 
Zona IGP "Valul lui Traian" este leagănul 
producerii vinurilor licoroase în Moldova (Ciumai, 
Trifeşti ş.a.). O particularitate importantă la pro-
ducerea vinurilor licoroase este folosirea unei 
tehnologii originale şi soiuri de struguri care 
permit obţinerea unor produse cu caracteristici 
particulare. La producerea acestor tipuri de vinuri 
este folosită termovinificarea, iar alcoolizarea se 
efectuează cu ajutorul alcoolului neutru de 
origine vinicolă. Pentru ameliorarea parametrilor 
organoleptici, vinurile licoroase sunt supuse 
proceselor de maturare în vase de stejar. 
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IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA 
ŞI ETICHETAREA  

 
Vinurile cu IGP "Valul lui Traian" pot fi co-
mercializate numai îmbuteliate, în recipiente 
agreate (butelii de sticlă şi alte vase ermetice, cu 
un volum maxim de 5 l). În sistemul de ambalare 
şi etichetare, pentru vinurile cu IGP "Valul lui 
Traian", este obligatorie folosirea etichetei 
principale. Aplicarea contraetichetei este opţio-
nală. La etichetarea vinurilor cu IGP "Valul lui 
Traian" se folosesc următoarele indicaţii obligatorii 
şi facultative: 
Indicaţii obligatorii: 
a) denumirea sau marca sub care se comercia-
lizează produsul; 
b) denumirea categoriei produsului stabilit prin 
lege şi reglementări tehnice; 
c) denumirea indicaţiei geografice protejate; 
d) menţiunea „indicaţie geografică protejată”; 
e) denumirea şi adresa ambalatorului, produ-
cătorului şi ale distribuitorului; 
f) concentraţia alcoolică, valoarea (cifra) urmată 
de „% vol." precedată de abrevierea „alc."; 
g) categoria produsului în funcţie de concentraţia 
în masă a zaharurilor; 
h) volumul nominal al produsului exprimat în 
decimetri cubi (dm3), litri (l), centimetri cubi (cm3) 
sau mililitri (ml); 
i) menţiunea „Fabricat în Moldova"; 
j) data ambalării (ziua, luna, anul) se înscrie prin 
marcare pe etichetă sau pe contraetichetă; 
k) menţiunea „conţine sulfiţi" pentru vinuri; 
l) numărul de identificare al lotului, precedat de 
menţiunea "L"; 
Indicaţii facultative: 
(1) simbolul mărcii „Barza Albă în zbor"; 
(2) anul de recoltă, cu condiţia ca cel puţin 85 % 
din cantitatea de struguri utilizată în procesul de 
producţie să fie recoltată în anul respectiv; 
(3) denumirea unuia sau mai multor soiuri de 
struguri de vinificaţie sau sinonimele acestora 
utilizate la producerea vinurilor: 
- în cazul în care se menţionează doar un singur 
soi de struguri de vinificaţie sau sinonimul 
acestuia, cel puţin 85 % dintre produsele în cauză 
trebuie să fie obţinute din soiul respectiv; 
- în cazul în care se menţionează două sau mai 
multe soiuri de struguri de vinificaţie sau 
sinonimele acestora, 100 % dintre produsele în 
cauză trebuie să fie obţinute din soiurile 
respective. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denumirile soiurilor de struguri de vinificaţie 
trebuie să apară în ordine descrescătoare a 
proporţiei utilizate şi înscrise cu caractere de 
aceeaşi dimensiune; 
(4) menţiuni referitoare la anumite procedee 
tehnologice; 
(5) indicarea procedeelor tehnologice specifice 
aplicate; 
(6) codul cu bare (dacă este înregistrat). 
Indicaţiile obligatorii se înscriu în acelaşi câmp 
vizual, pe eticheta principală. Excepţie poate face 
data ambalării sau a numărului lotului şi menţiu-
nea "conţine sulfiţi". Indicaţiile facultative se pot 
înscrie fie pe eticheta principală, fie pe contra-
etichetă. 

 
X.     ALTE CONDIŢII 
 

În scopul asigurării controlului regulilor de pro-
ducere şi de trasabilitate a vinurilor, toţi agenţii 
economici din zona IGP "Valul lui Traian" sunt 
obligaţi să ducă evidenţa producţiei, să ţină 
registre vitivinicole de evidenţă şi să prezinte 
declaraţiile către Asociaţia Uniunea Vitivinicolă a 
Regiunii Geografice Delimitate "Valul lui Traian". 
Asociaţia Uniunea Vitivinicolă a Regiunii Geo-
grafice Delimitate „Valul lui Traian" se angajează 
să respecte confidenţialitatea tuturor informaţiilor 
obţinute de la membrii săi. 
Registrele sunt păstrate minimum 3 ani şi sunt 
puse la dispoziţia agenţilor serviciilor de control 
ale autorităţilor competente şi Comisiei tehnice a 
Asociaţiei Uniunea Vitivinicolă a Regiunii 
Geografice Delimitate „Valul lui Traian". 
Titlurile documentelor asociate sunt indicative: 
unele din documente pot fi regrupate sau frac-
ţionate în dependenţă de specificul întreprinderilor 
şi de etapele de fabricare a produselor vitivinicole. 
Arhivarea lor poate fi realizată pe suport de hârtie 
sau electronic (informatic). 

 
 XI. REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA 

CAIETULUI DE SARCINI  
 
http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Detai
ls.aspx?id=3212&cs=3&domain=1 
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V 
Design industrial / Industrial design  

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

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

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certifi-
catele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale 
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode prescribed 
by the Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law. 

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

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

The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected. 

P

L
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGR AFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RE LATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO THE WIPO STANDA RD ST. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Certificate number 

(15)  Data înregistrării  

 Date of registration 

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

 Expected expiration date of the registration validity 

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of deposit  

(22)  Data de depozit 

 Filing date of deposit 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Priority data under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Filing date of priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Publication date of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Publication date of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 

 Date of publication deferment expiration         

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Indication of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Representation of industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of divisional application  

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

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement 

  

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

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

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

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of the published industrial designs 

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

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

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

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

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

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

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

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

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

FA9L  Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

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

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

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

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

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

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

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

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

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

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

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

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

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

Applications for registration of industrial 
designs  

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

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

ny person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law 
No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with 

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

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes 
in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (9) Cl. 01-01  

(21) f 2012 0042 

(22) 2012.05.03 
(28) 4 
(71) UNGAR S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE ŞI 

COMERŢ, MD 

Str. Trandafirilor nr. 43, MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

(74) CIUBUC Iulia 
(54) Mini checuri în forme de animale  

 
(55) 

 
 

 

 

 
1.1  1.2  2.1 

 

 

 

 

2.2  3.1  3.2 
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(21)   f 2012 0042 

 

 

 
4.1  4.2 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 09-05  

(21) f 2012 0043 
(22) 2012.05.03 
(28) 1 

(57) Culori revendicate: roşu, negru, sur. 

(71) CDM CRIST S.R.L., MD 

 Str-la Plaiului 2 nr. 14, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) DANILOVA Valentina, MD 
(54) Grafic ă pentru ambalaj  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(51) LOC (9) Cl. 11-05; 32-00  

(21) f 2012 0017 

(22) 2012.02.27 
(28) 2 
 

(71)(72)  STEŢCO Alexandru, MD 
 Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19, bloc 1, ap. 127, 

MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
(74) COTRUŢA Leonid 
(54) Embleme  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
1 

 

 
2 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2011 0080 
(22) 2011.12.08 
(28) 4 

(57) Culori revendicate: desenul 1 – albastru-în-
chis, albastru-deschis, auriu, roşu, alb, negru, 
galben; desenul 2 – albastru-deschis, argintiu, 
roşu, verde-închis, verde-deschis, alb, negru, 

galben; desenul 3 –  albastru-închis, albastru- 

deschis, auriu, roşu, alb, negru; desenul 4 –  

albastru-deschis, argintiu, roşu, verde-închis, 
verde-deschis, alb, negru. 

(71)(72) BULAI Natalia, MD 
 Bd. Moscova nr. 28, ap. 51,  

 MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
(74) ŞCERBANIUC Sergiu 
(54) Etichete  

 
 

(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(21)   f 2011 0080 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 
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(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2012 0029 

(22) 2012.03.22 
(28) 1 
 

(71) ROMANIUC Mihail, MD 
 Str. Răzeşilor nr. 9, MD-3501, Orhei,  

 Republica Moldova 
(54) Logotip pentru b ăuturi alcoolice şi ali-

menta ţie public ă 

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2012 0036 

(22) 2012.04.17 
(28) 1 
(57) Culori revendicate: alb, oranj, galben. 

(71) THE COCA-COLA COMPANY, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Ceorgia 

30313, Statele Unite ale Americii 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Simbol grafic  

 
(55) 
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(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2012 0039 

(22) 2012.04.24 
(28) 1 
(57)   Culori revendicate:alb, oranj, verde, galben. 

(71) THE COCA-COLA COMPANY, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Ceorgia 

30313, Statele Unite ale Americii 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Simbol grafic  

 
(55) 
 

 
 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2012 0044 

(22) 2012.05.05 
(28) 1 
(57) Culori revendicate: alb, albastru, oranj, roşu, 

verde. 

(71) THE COCA-COLA COMPANY, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Ceorgia 

30313, Statele Unite ale Americii 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Simbol grafic  

(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(51) LOC (9) Cl. 32-00  
(21) f 2012 0045 
(22) 2012.05.05 
(28) 1 
(57) Culori revendicate: alb, albastru, oranj, galben, 

verde. 

(71) THE COCA-COLA COMPANY, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Ceorgia 
30313, Statele Unite ale Americii 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Simbol grafic  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
 

 
(51) LOC (9) Cl. 32-00  
(21) f 2012 0046 
(22) 2012.05.05 
(28) 1 
(57) Culori revendicate: alb, albastru, oranj, verde, 

galben. 

(71) THE COCA-COLA COMPANY, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Ceorgia 
30313, Statele Unite ale Americii 

(74) PARASCA Dumitru 
(54) Simbol grafic  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  

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

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

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr.  

certifica-
tului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de de-

sene şi mo-
dele indus- 

triale (nr. de-
senului şi 
modelului 
industrial)  

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1392 2012.07.19 2016.10.07 f 2011 0071 2011.10.07 11-02 96 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 2, 
MD-2091, Revaca, 
Chişinău,  
Republica Moldova 

1/2012 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în iulie 2012 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

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

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1379 09-01 f 2011 0024 2011.03.22 3 MAURT S.R.L., MD 5/2012 
2 1380 09-01 f 2011 0060 2011.08.24 5 RENAISSANCE PERFECT 

S.R.L., ÎNTREPRINDERE  
CU CAPITAL STRĂIN, MD 

5/2012 

3 1381 24-02 f 2011 0049 2011.06.28 1 INSTITUŢIA MEDICO-
SANITARĂ PUBLICĂ, 
CENTRUL NAŢIONAL 
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE MEDICINĂ URGENTĂ, 
MDUNIVERSITATEA 
DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE 
TESTEMIŢANU", MD 

5/2012 

4 1382 24-02 f 2011 0050 2011.06.28 1 INSTITUŢIA MEDICO-
SANITARĂ PUBLICĂ, 
CENTRUL NAŢIONAL 
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC 
DE MEDICINĂ URGENTĂ, MD 

5/2012 

5 1383 24-02 f 2011 0051 2011.06.28 2 INSTITUŢIA MEDICO-
SANITARĂ PUBLICĂ, 
CENTRUL NAŢIONAL 
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE MEDICINĂ URGENTĂ, MD 

5/2012 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică  următoarele date: numărul curent, numărul  certificatului, data expirării termenului  
de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene  

şi modele industriale reînnoite (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite 

(nr. desenului 
şi modelului  

industrial 
reînnoit) 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 97 2017.07.11 0113 1997.07.11 09-01 1 (3) WINE INTERNATIONAL 
PROJECT S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE  
CU CAPITAL STRĂIN, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

11/1997 
7/1998 

2 463 2017.07.17 f 2002 0086 2002.07.17 09-01 1 ASCONI S.R.L., FIRMĂ 
COMERCIALĂ DE 
PRODUCŢIE, MD 
MD-6824, Puhoi, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2003 
12/2003 

3 667 2017.07.05 f 2002 0080 2002.07.05 19-04 2 VARO-INFORM S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 2-b, 
MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

12/2004 
8/2005 

4 1066 2017.07.24 f 2007 0057 2007.07.24 19-08 2 DOMUS CONSTRUCT  
S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Studenţilor nr. 2, ap. 12, 
MD-4839, Stăuceni, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2008 
9/2008 
12/2008 

5 1073 2017.08.15 f 2007 0062 2007.08.15 11-02 3 MUDREA Andrei, MD 
Str. Gheorghe Asachi  
nr. 30, ap. 4,  
MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

4/2008 
10/2008 
1/2009 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului 

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de 

desene 
şi modele 
industriale 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/075342 2011.02.04 ALFRED 
KÄRCHER 
GMBH & CO. 
KG, DE 

Aspiratoare de presiune 
înaltă / High pressure 
cleaners / Nettoyeurs à 
haute pression 

15-05 4 2016.02.04 5/2012 

2 DM/075355 2011.02.11 ALFRED 
KÄRCHER 
GMBH & CO. 
KG, DE 

Maşini de curăţat 
podelele / Floor 
cleaning machines / 
Machines pour le 
nettoyage de sols 

15-05 6 2016.02.11 6/2012 

3 DM/075529 2011.03.04 
 

2011.02.04, 
586057201, 

WO 

ALFRED 
KÄRCHER 
GMBH & CO. 
KG, DE 

Aspirator de presiune 
înaltă / High pressure 
cleaner / Nettoyeur a 
haute pression 

15-05 1 2016.03.04 5/2012 

4 DM/077485 2012.01.11 BLANCPAIN 
SA, CH 

Cadran / Dial / Cadran 10-07 1 2017.01.11 4/2012 

5 DM/077571 2012.01.16 TISSOT SA 
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Cutii pentru ceasuri; 
brăţară pentru ceas / 
Watch cases; watch 
bracelet / Boîtes de 
montres; bracelet de 
montre 

10-07 3 2017.01.16 5/2012 

6 DM/077572 2012.01.16 TISSOT SA 
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Cutii pentru ceasuri; 
brăţări pentru ceasuri; 
cutie pentru ceas cu 
brăţară / Watch cases; 
watch bracelets; watch 
case with bracelet / 
Boîtes de montres; 
bracelets de montres; 
boîte de montre avec 
bracelet 

10-07 5 2017.01.16 5/2012 

7 DM/077573 2012.01.16 TISSOT SA 
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Cutii pentru ceasuri cu 
brăţări; brăţară pentru 
ceas / Watch cases with 
bracelets; watch 
bracelet / Boîtes de 
montres avec bracelets; 
bracelet de montre 

10-07 3 2017.01.16 5/2012 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului  
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare  

a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10-07 DM/077485 2012.01.11 BLANCPAIN SA, CH Cadran / Dial / Cadran 1 2017.01.11 4/2012 

10-07 DM/077571 2012.01.16 TISSOT SA (TISSOT 
AG) (TISSOT LTD), 
CH 

Cutii pentru ceasuri; 
brăţară pentru ceas / 
Watch cases; watch 
bracelet / Boîtes de 
montres; bracelet de 
montre 

3 2017.01.16 5/2012 

10-07 DM/077572 2012.01.16 TISSOT SA (TISSOT 
AG) (TISSOT LTD), 
CH 

Cutii pentru ceasuri; 
brăţări pentru ceasuri; 
cutie pentru ceas cu 
brăţară / Watch cases; 
watch bracelets; watch 
case with bracelet / 
Boîtes de montres; 
bracelets de montres; 
boîte de montre avec 
bracelet 

5 2017.01.16 5/2012 

10-07 DM/077573 2012.01.16 TISSOT SA (TISSOT 
AG) (TISSOT LTD), 
CH 

Cutii pentru ceasuri cu 
brăţări; brăţară pentru 
ceas / Watch cases with 
bracelets; watch 
bracelet / Boîtes de 
montres avec bracelets; 
bracelet de montre 

3 2017.01.16 5/2012 

15-05 DM/075342 2011.02.04 ALFRED KARCHER 
GMBH & CO. KG, DE 

Aspiratoare de presiune 
înaltă / High pressure 
cleaners / Nettoyeurs à 
haute pression 

4 2016.02.04 5/2012 

15-05 DM/075355 2011.02.11 ALFRED KARCHER 
GMBH & CO. KG, DE 

Maşini de curăţat 
podelele / Floor 
cleaning machines / 
Machines pour le 
nettoyage de sols 

6 2016.02.11 6/2012 

15-05 DM/075529 2011.03.04 
 

2011.02.04, 
586057201, 

WO 

ALFRED KARCHER 
GMBH & CO. KG, DE 

Aspirator de presiune 
înaltă / High pressure 
cleaner / Nettoyeur a 
haute pression 

1 2016.03.04 5/2012 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite  
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI  

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele 
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20) 
Nr. de desene 

şi modele industriale 
reînnoite  

(nr. desenului şi 
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/039134 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2017.02.11(3R) 12/1997 1/2012 

2 DM/039416 HELLA KGAA HUECK & CO., DE 6 2017.03.04(3R) 12/1997 1/2012 

3 DM/039706 WESTFÄLISCHE TEXTIL-GES. 
KLINGENTHAL & CO. MBH, DE 

1 (2) 2017.04.01(3R) 12/1997 1/2012 

4 DM/058480 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2017.01.14(2R) 9/2002 1/2012 

5 DM/058567 COSMOV S.P.A., IT 4 2017.01.14(2R) 9/2002 1/2012 

6 DM/058854 MONTRES BREGUET S.A., CH 1 2017.02.08(2R) 10/2002 1/2012 

7 DM/058936 SIEMENS BUILDING  
TECHNOLOGIES AG, CH 

2 2017.01.31(2R) 10/2002 1/2012 

8 DM/059272 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA)  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES LTD.), CH 

3 2017.03.11(2R) 11/2002 1/2012 

9 DM/059549 ELCO, FR 1 2017.01.04(2R) 12/2002 1/2012 

10 DM/068469 MONTRES BREGUET S.A., CH 1 2017.01.11(1R) 6/2007 1/2012 

11 DM/068507 LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG) 
(LÉON HATOT LTD), CH 

2 2017.01.24(1R) 6/2007 1/2012 

12 DM/068521 TISSOT S.A., CH 1 2017.01.12(1R) 6/2007 1/2012 

13 DM/068559 DAIMLER AG, DE 4 2017.02.14(1R) 1/2008 1/2012 

14 DM/068563 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA)  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES LTD), CH 

2 2017.02.08(1R) 7/2007 1/2012 

15 DM/068565 DAIMLER AG, DE 9 2017.02.09(1R) 1/2008 1/2012 

16 DM/068566 DAIMLER AG, DE 5 2017.02.09(1R) 1/2008 1/2012 

17 DM/068575 LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG) 
(LÉON HATOT LTD), CH 

1 2017.02.21(1R) 7/2007 1/2012 

18 DM/068587  PHILIP MORRIS PRODUCTS  
S.A., CH 

1 2017.01.04(1R) 12/2007 1/2012 

19 DM/068605 DAIMLER AG, DE 5 2017.02.01(1R) 1/2008 1/2012 

20 DM/068609 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA)  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES LTD), CH 

6 2017.01.31(1R) 7/2007 1/2012 
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1 2 3 4 5 6 7 

21 DM/068610 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG  
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES LTD), CH 

2 2017.01.31(1R) 7/2007 1/2012 

22 DM/068639 OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), CH 

2 (1,4) 2017.02.27(1R) 9/2007 1/2012 

23 DM/068653 LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG) 
(LÉON HATOT LTD), CH 

2 2017.03.07(1R) 9/2007 1/2012 

24 DM/068678 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2017.02.15(1R) 9/2007 1/2012 

25 DM/068722 DAIMLER AG, DE 4 2017.03.09(1R) 2/2008 1/2012 

26 DM/068742 DAIMLER AG, DE 1 2017.03.15(1R) 2/2008 1/2012 

27 DM/068751 DAIMLER AG, DE 1 2017.03.15(1R) 2/2008 1/2012 

28 DM/068793 AKTSIONERNO DROUJESTVO 
"BULGARTABAC-HOLDING", BG 

2 2017.03.26(1R) 10/2007 1/2012 

29 DM/069073 DAIMLER AG, DE 1 2017.02.09(1R) 1/2008 1/2012 

30 DM/069106 DAIMLER AG, DE 3 2017.02.09(1R) 1/2008 1/2012 

31 DM/069107 DAIMLER AG, DE 2 2017.02.09(1R) 1/2008 1/2012 

32 DM/069298 DAIMLER AG, DE 22 2017.02.09(1R) 3/2008 1/2012 

33 DM/068473 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2017.01.11(1R) 6/2007 2/2012 

34 DM/068585 S.C. NEGRO 2000 SRL, RO 4 2017.01.09(1R) 12/2007 2/2012 

35 DM/058479 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2017.01.14(2R) 9/2002 3/2012 

36 DM/058481 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2017.01.14(2R) 9/2002 3/2012 

37 DM/058652 SONY OVERSEAS SA, CH 4 2017.01.21(2R) 9/2002 4/2012 

38 DM/058689 BRUNI GLASS S.P.A., IT 19 2017.01.24(2R) 9/2002 4/2012 

39 DM/068554 BEAUTE PRESTIGE  
INTERNATIONAL, FR 

5 2017.01.26(1R) 7/2007 4/2012 

40 DM/068859 SEAT, S.A., ES 2 2017.04.20(1R) 3/2008 4/2012 

41 DM/068608 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2017.01.31(1R) 7/2007 5/2012 

42 DM/068612 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

5 2017.01.31(1R) 7/2007 5/2012 

43 DM/058771 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 (2) 2017.02.05(2R) 10/2002 6/2012 

44 DM/058772 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2017.02.05(2R) 10/2002 6/2012 

45 DM/058776 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1(2) 2017.02.05(2R) 10/2002 6/2012 

46 DM/039125 CHRISTIAN DIOR COUTURE 
(SOCIÉTÉ ANONYME), FR 

2 2017.02.10(3R) 12/1997 7/2012 

47 DM/041867 LVMH SWISS  
MANUFACTURES SA, CH 

2 2017.02.13(3R) 3/1998 7/2012 

48 DM/058885 COMPAGNIE GERVAIS 
 DANONE, FR 

1 2017.02.11(2R) 10/2002 7/2012 

49 DM/058887 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 (5,6) 2017.02.12(2R) 10/2002 7/2012 

50 DM/060178 KRAFT FOODS SCHWEIZ 
HOLDING AG, CH 

1 2017.05.06(2R) 2/2003 7/2012 

51 DM/068573 BREITLING SA, CH 3 2017.02.14(1R) 1/2008 7/2012 

52 DM/068814 JAGA, NAAMLOZE  
VENNOOTSCHAP, BE 

6 2017.04.10(1R) 3/2008 7/2012 
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VI 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi 

din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments produced in the legal status of the applica-

tions and titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses there-

of; data relating to the withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, rein-

stated titles of protection; deprivations of rights; data relating to the assignment, license, pledge and 

franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modificărilor 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 
 

Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

029662 - 10/2011 
 

 

(730)  
BURSA-B.V.C. S.R.L., MD 

(730)  
"Bursa de Valori Chişinău" S.A., 
MD 

2 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 
 

026975 
 

- 8/2010 (540)  

 

(540)  
 
 

 

3 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 
 

026976 - 8/2010 (540)  

 

(540)  

 
4 Cerere de 

înregistrare  
a mărcii 
 

026977 - 8/2010 (540)  

 

(540)  
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1 2 3 4 5 6 7 
5 
 
 
 
 
 

Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 
 

028942 - 6/2011 (540)  
 

(540)  
 

6 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 
 

028943 - 6/2011 (540)  (540)  

7 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 
 

030677 - 6/2012 (540) 

 

(540)  

 
8 Cerere de 

înregistrare  
a mărcii 
 

029999 - 12/2011 (540)  

 

(540)  

 

9 Marcă 010919 9905 7/2003 
12/2003 

 

(730)  
Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice pentru Porumb  
şi Sorg, MD 
MD-4834, Paşcani, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730) 
 Institutul de Fitotehnie 
"Porumbeni" I.P., MD 
MD-4834, Paşcani, Criuleni, 
Republica Moldova 

10 Marcă  
 

011570 9923 7/2003 
12/2003 

 

(730)  
ZERNOFF S.R.L., societate 
comercială, MD 

(730)  
ZERNOFF S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

11 Marcă  
 
 

011021 10473 11/2003 
 5/2004 

(730)  
BEL-ALCO S.R.L., 
întreprindere mixtă Moldova-
SUA, MD 
Str. Independenţei nr. 37, 
 MD-6201, Sîngerei,  
Republica Moldova 

(730)  
BEL-ALCO S.R.L., MD 
 
 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei, 
Republica Moldova 

12 Marcă 024721 19155 1/2010 (730)  
VEDOVA-GRUP, întreprindere 
cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 12,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
 VEDOVA-GRUP S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 
Bd. Grigore Vieru, 9,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

13 Marcă 014237 12031 11/2004 
4/2005 

 

(730) 
 Str. Vlaicu Pârcălab  
nr. 2, ap. 10,   
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Str. 31 August 1989,  
nr. 59, ap. 22,   
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 

14 Mărci 025058 
 
 

022210 

20063 
 
 

21500 

8/2010 
 
 

1/2009 
9/2011 

(730) 
 Str. Alexandru cel Bun  
nr. 40, ap. 16, 
MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(730) 
Str. Smolean nr. 21,  
MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 7 
15 Marcă 013014 10826 12/2003 

7/2004 
(730) 
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău,   
Republica Moldova 

(730)  
Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău,  
Republica Moldova 

16 Mărci 011873 

011874 

011877 

011878 

011951 

011952 

011953 

011954 

011963 

011964 

011965 

012040 

012041 

011876 

011875 

011872 

10101 

10102 

10103 

10104 

10209 

10210 

10211 

10212 

10218 

10219 

10220 

10251 

10252 

10493 

10751 

11920 

9/2003 
2/2004 

 
 
 
 
 

10/2003 
3/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/2003 
5/2004 

12/2003 
7/2004 

4/2004 
3/2005 

(730)  
I.C.S. NEFIS S.R.L., MD 
Str. Miron Costin nr. 11,   
MD-5001, Floreşti, Republica 
Moldova 
 

(730) 
 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

17 Marcă  012099 10273 10/2003 
3/2004 

 

(730)  
Str. Valea Crucii nr. 22, ap. 
92, 
 MD-2072, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Bd. Dacia 15/1,  
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

18 
 

Marcă  023294 18176 7/2009 (730)  
Str. Alexei Şciusev nr. 31,  
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)  
Str. Nicolae Milescu Spătaru  nr. 
79/1,  MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

19 Marcă 019149 15497 
 

6/2007 
11/2007 

 

(730) 
 Phonestore Moldova S.R.L., 
MD 

(730)  
Î.C.S. "ALO" S.R.L., MD 

20 Marcă 003958 R 4152 4/1996 
11/1996 
5/2005 

(730)  
AXCAN PHARMA SAS, FR 

(730) 
 APTALIS PHARMA SAS, FR 

21 Mărci 006397 
 

006398 

R 5670 
 

R 5671 

1/1998 
7/1998 
3/2007 

(730)  
Centocor Ortho Biotech Inc., 
US 

(730) 
 Janssen Biotech, Inc., US 
 

22 Marcă 011304 9615 3/2003 
8/2003 

(730)  
67 Henkelstrasse, 40191, 
Dusseldorf, Germania 

(730) 
 67 Henkelstrasse, 40589, 
Dusseldorf, Germania 

23 Mărci 018265 
 

018266 

14689 
 

14690 

11/2006 
   4/2007 

 

(730)  
Maxit Group AB,  SE 

(730)  
Saint-Gobain Byggprodukter  
AB, SE 

24 Marcă 002777 R 1990 
 

9/1995 
4/2005 

(730)  
Viale Riccardo e Pietro Barilla 
3/A, Parma, Italia 

(730)  
Via Mantova, 166,  
I-43100  Parma, Italia 

25 Mărci  007334 
 
 
 

019735 
 

022844 
026450 

R 6247 
 
 
 

15316 
 

18215 
20716 

10/1998 
4/1999 
7/2008 

 
5/2007 
10/2007 

7/2009 
2/2011 

(730) 
GM DAEWOO AUTO & 
TECHNOLOGY COMPANY, 
KR 
 
 

(730)  
GM  Korea Company, KR 
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1 2 3 4 5 6 7 
26 Mărci 002126 

 
 

002127 

R 3126 
 
 

R 3127 

4/1995 
2/1996 
4/2005 

 

(730)  
GM DAEWOO AUTO & 
TECHNOLOGY COMPANY, 
companie organizată şi 
existentă conform legilor 
Republicii Coreea, KR 

(730) 
 GM Korea Company, KR 
 

27 Marcă  015730 13192 9/2005 
2/2006 

(730)  
Digeni Akrita, 45-47, 
Pamporides Building, 4th floor, 
P.C. 1070, Nicosia, Cipru 

(730)  
Andrea Zakou, 4, Egkomi, 2404, 
Nicosia, Cipru 

28 Marcă 007830 R 6613 3/1999 
9/1999 
7/2008 

(730)  
Neelam Centre, "B" Wing, 4-th 
Floor Hind Cycle Road Worli, 
Mumbai 400025, India 

(730)  
Neelam Centre, "B" Wing, 4-th 
Floor Hind Cycle Road Worli, 
Mumbai 400030, India 

29 Marcă 021589 17231 5/2008 
11/2008 

 

(730) 
 27,  Rabochego Shtaba 
Street, Irkutsk, 664001, 
Federaţia Rusă 

(730) 
 Kolcevaya Street, 50, 432044 
Ulyanovsk, Federaţia Rusă 

30 Marcă 025834 19291 2/2010 
 

(511) 
 01 - produse chimice destinate 
industriei, ştiinţelor, fotografiei, 
agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii; răşini artificiale în 
stare brută, materiale plastice în 
stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; 
preparate pentru călirea şi 
sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării 
alimentelor, materiale tanante; 
adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 
02; 17; 19. 

(511)  
01 - produse chimice destinate 
industriei, ştiinţelor, fotografiei, 
răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; 
compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura 
metalelor; produse chimice 
destinate conservării 
alimentelor, materiale tanante; 
adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 
02; 17; 19. 

31 Marcă 010958 9339 
 

11/2002 
4/2003 

 

(730)  
SPECSAVERS BV, NL 
t Goylaan 13, 3525 AA, 
UTRECHT, Olanda 

(730) 
 Specsavers  B.V., NL 
Groest 54, 1211 EC Hilversum, 
Olanda 

32 Marcă 011669 10160 10/2003 
3/2004 

 

(730)  
Imperial Chemical Industries 
PLC, GB 

(730)  
IMPERIAL CHEMICAL INDUS-
TRIES LIMITED, GB 

33 Marcă  002489 R 3719 10/1995 
6/1996 
3/2005 

(730)  
Frederiks Alle 22, DK-8000, 
Arhus C, Danemarca 

(730)  
Sønderhøj 1, 1.,  
DK-8260 Viby J, Danemarca 

34 Mărci  003060 
 

003056 
 

003061 

R 2556 
 

R 2561 
 

R 2722 

12/1995 
5/2005 

 
 

1/1996 
5/2005 

(730)  
CIECH Spolka Akcyjna, PL 
Ul. Powazkowska 46/50, 01-
728 Warszawa, Polonia 
 

(730)  
CIECH Spółka Akcyjna, PL 
Ul. Puławska 182,  
PL-02-670 Warszawa, Polonia 
 

35 Mărci 007105 
 

007106 

R 6107 
 

R 6108 

8/1998 
2/1999 
5/2008 

 

(730) 
 TJ Footwear (UK) Limited, GB 
High Point, Thomas Street, 
Taunton, Somerset, TA2 6HB, 
Regatul Unit 

(730)  
TJ  FOOTWEAR (UK) LIMITED, GB 
Palmerston House, 814 Brighton 
Road, Purley, Surrey CR8 2BR, 
Regatul Unit 

36 Marcă 022866 19460 3/2010 
 

(730) 
 High Point, Thomas Street, 
Taunton, Somerset, TA2 6HB, 
Regatul Unit 

(730)  
Palmerston House, 814 Brighton 
Road, Purley, Surrey  CR8 2BR, 
Regatul Unit 

37 Marcă  000899 R 947 2/1995 
3/2005 

 

(730)  
BERRY BROS. & RUDD LIM-
ITED, GB 
3 St. James's Street, London, 
S.W., Regatul Unit 

(730)  
BB&R  SPIRITS LIMITED, GB 
 
3 St. James's Street, London, 
SW1A  1EG, Regatul Unit 

38 Marcă  004120 R 3194 2/1996 
6/2005 

 

(730)  
SUDNIF S.A. 
(SWITZERLAND), CH 
Baarestrasse 63, 6301 Zug, 
Elveţia 

(730) 
 SUDNIF S.A., CH  
 
Zug, Elveţia 
 

39 Marcă 013013 11470 7/2004 
12/2004 

 

(730)  
Ul. Kastanaevskaya, dom 16, 
korpus 1, Moscow 121090, 
Federaţia Rusă 

(730)  
Karamîşevskaya Naberejnaya, 
dom 20, korpus 1, Moscow 
123423, Federaţia Rusă 
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Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  

date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Mărci 008090 

1998.08.18 
 

008091 
1998.08.18 

 
 

008092 
1998.08.18 

 
 

008230 
1998.10.23 

 
026230 

2009.11.25 
026231 

2009.11.25 
 

028163 
2010.11.22 

028594 
2011.02.08 

028601 
2011.02.10 

028593 
2011.02.08 

R 6734 
 
 
 

R 6735 
 
 
 

R 6736 
 
 
 

R  6880 
 
 
 

20695 
 
 

20696 
 
 

22059 
 
 

22331 
 
 

22332 
 
 

22715 

5/1999         
11/1999         
11/2008 

 
5/1999         
11/1999         
11/2008 

 
5/1999         
11/1999         
11/2008 

 
7/1999           
1/2000          
11/2008 

 
3/2010            
2/2011 

 
3/2010           
2/2011 

 
2/2011          
1/2012 

 
6/2011           
3/2012 

 
6/2011           
3/2012 

 
6/2011 

Cadbury Ireland Ltd., IE 
 
Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, 
Irlanda 
 

Cadbury Schweppes Treas-
ury International, IE 
c/o Cadbury Ireland Limited, 
Coolock, Dublin 5, Irlanda 

1900  
2012.07.18 

 

2 Marcă 024721 
2008.12.15 

19155 1/2010 VEDOVA-GRUP S.R.L., 
întreprindere cu capital 
străin, MD 
Bd. Grigore Vieru, 9, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

"7 ELEMENTS" S.R.L., 
întreprindere cu capital 
străin, MD 
Bd. Grigore Vieru, 9, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

1901 
2012.07.18 

 
 

3 Marcă 014237 
2003.12.26 

 
 

12031 11/2004             
4/2005 

CLAXON S.R.L., MD 
 
Str. 31 August 1989,  
nr. 59, ap. 22,  
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

ACCENTRENT S.R.L., MD 
 
Str. Hristo Botev  
nr. 21, ap. 67,  
MD-2043, Chişinău, 
Republica Moldova  

1902 
2012.07.18 

  

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

029732 
2011.09.05 

 

- 
 

10/2011 UNIMARKET DIS-
COUNT S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova 

SOOO "Pervaya 
Shokoladnaya 
Kompania", BY 
224025, Belarus,  
g. Brest, ul. Katin Bor, 
105, Belarus  

1903 
2012.07.19 

  

5 Mărci 014265 
2004.03.03 

015036 
2004.06.25 

11927 
 
 

12584 

11/2004              
4/2005 

 
3/2005           
8/2005 

GOVLA - COM S.R.L., 
societate comercială, MD 
Str.27 August nr. 5,  
MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

Ursu Constantin, MD 
 
Str. Paris nr. 9/1,  
MD-2051, Chişinău, 
Republica Moldova  

1904 
2012.07.19 

  

6 Marcă 011479 
2002.06.21 

9810 
 

5/2003         
10/2003 

Pytech Chemicals 
GmbH, CH 
Weinbergstrasse 2, 
8802 Kilchberg, Elveţia 
 

Cheminova A/S, DK 
 
Thyboronvej 78,  
DK-7673 Harboore, 
Danemarca  

1905 
2012.07.19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Marcă 005590 

09.07.1996 
1996.07.09 

R 5161 6/1997         
12/1997           
1/2007 

Altia plc, FI 
 
 
 
 
 
Salmisaarenranta 7, 
00180 Helsinki, Finlanda 

BROWN-FORMAN 
POLSKA SP. Z.O.O., a 
company organized and 
existing under the laws 
of the Republic of Po-
land, PL 
Ul. Postepu 21D, 02-676, 
Warsaw, Polonia 

1906 
2012.07.19 

 

8 Marcă 006822 
1997.07.15 

 
 

R 6020 6/1998            
3/2008 

Altia plc., FI 
 
 
 
 
 
Salmisaarenranta 7, 
00180 Helsinki, Finlanda 

BROWN-FORMAN 
POLSKA SP. Z.O.O., a 
company organized and 
existing under the laws 
of the Republic of Po-
land, PL 
ul. Postepu 21D, 02-676, 
Warsaw, Polonia 

1907 
2012.07.19 

  

9 Marcă 006855 
1997.07.21 

R 6023 6/1998            
3/2008 

Altia plc, FI 
 
 
 
 
 
Salmisaarenranta 7, 
00180 Helsinki, Finlanda  

BROWN-FORMAN 
POLSKA SP. Z.O.O., a 
company organized and 
existing under the laws 
of the Republic of Po-
land, PL 
Ul. Postepu 21D, 02-676, 
Warsaw, Polonia  

1908 
2012.07.19 

  

10 Mărci 004303 
1994.12.29 

 
004304 

1994.12.29 
 

004532 
1995.02.13 

R 3621 
 
 

R 3622 
 
 

R 4392 

4/1996           
3/2005 

 
4/1996        
5/2005 

 
9/1996            
2/1997            
6/2005 

SCHERING CORPO-
RATION, corporaţia 
statului New Jersey, US 
Galloping Hill Road, 
Kenilworth, NewJersey, 
07033, Statele Unite ale 
Americii 

MSD CONSUMER 
CARE, INC., US 
 
 
3030 Jackson Avenue, 
Memphis, Tennessee 
38151, Statele Unite ale 
Americii 

1909 
2012.07.20 

 
 

11 Cereri de 
înregistrare 
a mărcilor 
 
 
 
 
 
 
Marcă 

026975 
2010.04.16 

 
026976 

2010.04.16 
 

026977 
2010.04.16 

 
013323 

2003.07.23 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

11432 

8/2010         
11/2011 

 
8/2010           
11/2011 

 
8/2010         
11/2011 

 
7/2004         
12/2004 

Călăraşi Divin S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Călăraşilor nr. 10, 
MD-4401, Călăraşi, 
Republica Moldova 

Călăraşi Divin Plus 
S.R.L., MD 
Str. Călăraşilor nr. 1, 
MD-4401, Călăraşi, 
Republica Moldova 

1910 
2012.07.20 

  

12 Mărci 008094 
1998.08.18 

 
 

008095 
1998.08.18 

 
 

008096 
1998.08.18 

 

R 6737 
 
 
 

R 6738 
 
 
 

R 6739 

5/1999         
11/1999         
11/2008 

 
5/1999           
11/1999           
11/2008 

 
5/1999          
11/1999          
11/2008 

 

Cadbury Ireland Ltd., IE 
 
Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, 
Irlanda 
  

Kraft Foods Global 
Brands LLC, US 
Three Lakes Drive, 
Northfield, Illinois, 
60093, Statele Unite ale 
Americii 

1911 
2012.07.24 
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Lista contractelor de licen ţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  

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

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului 
de protecţie 

Licenţiator Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Mărci 

interna- 
ţionale 

857951 
869196 
869301 

Zentiva Group, a.s., 
CZ  
U Kabelovny 130 102 
37 Praha 10, Dolni 
Mĕcholupy,  
Republica Cehă  

Zentiva, k.s., CZ  
U Kabelovny 
130 102 37 
Praha 10, Dolni 
Mĕcholupy,  
Republica Cehă  

1. Licenţă neexclusivă.  
2. Termenul de acţiune  
al contractului – perioada 
de valabilitate a mărcilor. 
3. Teritoriul de acţiune –       
Republica Moldova.  
 

1893 
2012.07.20 

 

 
 

MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

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

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 MANASTÂRLÂ VICTOR, MD 1415 99-0041 1999.01.27 2012.01.27 
2 BABII Sergiu, MD 2057 a 2002 0047 2002.01.10 2012.01.10 
3 INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE  

AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2322 a 2003 0036 2003.01.31 2012.01.31 

4 INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE  
AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2473 a 2003 0037 2003.01.31 2012.01.31 

5 INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE  
AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2513 a 2003 0024 2003.01.27 2012.01.27 

6 INSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE  
AL MINISTERULUI SANATĂŢII  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2930 a 2005 0019 2005.01.18 2012.01.18 

7 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

3362 a 2007 0030 2007.02.02 2012.02.02 

8 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3402 a 2007 0008 2007.01.17 2012.01.17 
9 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3403 a 2007 0019 2007.01.26 2012.01.26 
10 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3410 a 2007 0022 2007.02.01 2012.02.01 

11 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3412 a 2007 0012 2007.01.17 2012.01.17 
12 MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD; 

CORAC Anatolii, UA 
3428 a 2006 0041 2006.01.28 2012.01.28 

13 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3468 a 2006 0310 2006.12.29 2011.12.29 

14 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3488 a 2007 0009 2007.01.17 2012.01.17 
15 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3508 a 2007 0033 2007.02.05 2012.02.05 
16 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3514 a 2007 0013 2007.01.17 2012.01.17 
17 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3660 a 2007 0011 2007.01.17 2012.01.17 
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1 2 3 4 5 6 
18 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
3687 a 2007 0023 2007.02.02 2012.02.02 

19 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3710 a 2007 0024 2007.02.02 2012.02.02 

20 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3753 a 2007 0010 2007.01.17 2012.01.17 
21 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  

ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3837 a 2007 0018 2007.01.25 2012.01.25 

22 RASSOHIN Ion, MD 3849 a 2007 0003 2007.01.09 2012.01.09 
23 IOSIPOI Petru, MD 3936 a 2009 0007 2009.02.02 2012.02.02 
24 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
4028 a 2007 0028 2007.02.02 2012.02.02 

25 EFCARPIDIS Anatoly, GR;  
GUŢUL Tatiana, MD 

4075 a 2010 0002 2009.12.31 2011.12.31 

26 BURLAC Serghei, MD 4079 a 2009 0010 2009.02.06 2012.02.06 

 
 

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul  

de restabilire a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

Nr. 
crt. 

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

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 THE ROCKEFELLER UNIVERSITY, US 1418 96-0212 1994.02.02 2011.02.02 
2 SONIC Grigorii, MD;  

PLAŞENCOV Rudolf, UA;  
CORAC Anatolii, UA;  
MASANSCAIA-CORAC Natalia, MD 

2166 a 2002 0082 2002.02.27 2011.02.27 

3 HERAEUS KULZER GmbH & Co. KG, DE 2380 a 2002 0072 2002.02.13 2011.02.13 
4 HERAEUS KULZER GmbH & Co. KG, DE 2517 a 2002 0074 2002.02.13 2011.02.13 
5 BELOUSOV Vladimir, MD 2970 a 2005 0030 2005.02.07 2011.02.07 
6 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
3081 a 2006 0049 2006.02.09 2011.02.09 

7 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ 
ŞI VINIFICAŢIE, MD 

3126 a 2006 0064 2006.02.21 2011.02.21 

8 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD;  
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

3138 a 2006 0059 2006.02.20 2011.02.20 

9 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ 
ŞI VINIFICAŢIE, MD 

3168 a 2006 0063 2006.02.21 2011.02.21 

10 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3171 a 2006 0058 2006.02.17 2011.02.17 
11 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR  

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD;  
INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

3176 a 2006 0060 2006.02.20 2011.02.20 

12 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3179 a 2006 0046 2006.02.08 2011.02.08 

13 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ 
ŞI VINIFICAŢIE, MD 

3192 a 2006 0065 2006.02.21 2011.02.21 

14 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3198 a 2006 0069 2006.02.24 2011.02.24 
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1 2 3 4 5 6 
15 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR  

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII 
MOLDOVA, MD 

3220 a 2006 0070 2006.02.27 2011.02.27 

16 NICHIŞOV Artur, MD 3238 a 2004 0043 2004.02.20 2011.02.20 
17 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3251 a 2006 0054 2006.02.17 2011.02.17 
18 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ 

ŞI VINIFICAŢIE, MD 
3274 a 2006 0066 2006.02.21 2011.02.21 

19 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3383 a 2006 0056 2006.02.17 2011.02.17 
20 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3401 a 2006 0055 2006.02.17 2011.02.17 
21 MÎNÎSCURTĂ Boris, MD;  

MÎNÎSCURTĂ Iulian, MD 
3474 a 2006 0071 2006.02.27 2011.02.27 

22 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3483 a 2006 0053 2006.02.17 2011.02.17 
23 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3624 a 2006 0057 2006.02.17 2011.02.17 

 
 

MM9Y  Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008  
(cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. (73) Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării  
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 JOVMIR Vasile, MD;  

CHIABURU Simona, MD; 
BOGDANSCAIA Nina, MD 

23 s 2008 0028 2008.12.02 2011.12.02 

2 VACARCIUC Ion, MD 256 s 2009 0226 2009.12.09 2011.12.09 
3 RASSOHIN Ion, MD 50 s 2009 0006 2006.12.20 2011.12.20 
4 CARAGHEAUR Mihail, MD 413 s 2011 0089 2008.12.23 2011.12.23 
5 LACUSTA Victor, MD; 

LITOVCENCO Anatolii, MD 
217 s 2010 0003 2009.12.31 2011.12.31 

6 LACUSTA Victor, MD; 
LITOVCENCO Anatolii, MD 

218 s 2010 0004 2009.12.31 2011.12.31 

7 LACUSTA Victor, MD; 
LITOVCENCO Anatolii, MD;  
CEREŞ Victoria, MD;  
GÎLEA Angela, MD 

273 s 2010 0005 2009.12.31 2011.12.31 

8 ARABADJI Vasile, MD 331 s 2010 0010 2010.01.15 2012.01.15 
9 EDLICICO Ruslan, MD 197 s 2010 0018 2010.01.22 2012.01.22 

 
 

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008,  
pentru care termenul de restabilire a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii  

Nr. 
crt. (73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 

brevet 
(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 

1 CHIRIŢA Pavel, MD 185 s 2009 0124 2009.07.01 2011.07.01 
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MM4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor 
de utilitate a căror valabilitate a încetat înainte de termen 

prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare a certificatului 
de înregistrare, conform pct. 400, alin. 3 din Regulamentul 

privind procedura de depunere şi examinare a cererii 
de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 528 din 01.09.2009 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) 
Nr. certificat 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 MEREUŢĂ Ion, MD 174 u 2008 0004 2008.01.15 2012.01.15 

 
 

NF2A/NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, data depozitului, 
titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(11) Nr.  
brevet 

(22) Data depozit (73) Titular, cod ST.3 OMPI Data încetării valabilităţii 

1 2 3 4 5 
1 2738 1998.05.22 GRANDE PAROISSE S.A., FR 2011.05.22 

 
 

NF2A/NF4A Lista brevetelor de invenţie  
de scurtă durată revalidate 

Se publică următoarele date: numărulcurent, numărul brevetului, data depozitului,  
titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(11) Nr.  
brevet 

(22) Data depozit (73) Titular, cod ST.3 OMPI Data încetării valabilităţii 

1 2 3 4 5 
1 47 2008.06.19 INSTITUTUL DE ECONOMIE, 

FINANŢE ŞI STATISTICĂ, MD; 
KOHANOVSKI Gheorghi, MD; 
BAJURA Tudor, MD 

2011.06.19 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 

1 018066 2005.11.11 2012.07.19 Art. 7 (4) 11/2006 
2 025817 2009.09.04 2012.07.19 Art. 46 12/2009 

3 026226 2009.11.25 2012.07.19 Art. 46 2/2010 
4 026343 2009.12.14 2012.07.19 Art. 7 (1) h şi 7(3) 3/2010 

5 027347 2010.06.22 2012.07.19 Art. 46 9/2010 
6 027590 2010.08.09 2012.07.19 Art. 46 11/2010 

7 027669 2010.08.20 2012.07.19 Art. 46 11/2010 
8 027721 2010.09.07 2012.07.19 Art. 46 11/2010 

9 028250 2010.12.13 2012.07.19 Art. 46 3/2011 
10 028289 2010.12.16 2012.07.19 Art. 46 3/2011 

11 028380 2011.01.03 2012.07.19 Art. 46 3/2011 
12 028383 2011.01.04 2012.07.19 Art. 46 3/2011 

13 028397 2011.01.10 2012.07.19 Art. 46 3/2011 
14 028450 2011.01.19 2012.07.19 Art. 46 3/2011 

15 028455 2011.01.25 2012.07.19 Art. 46 3/2011 
16 031253 2012.06.13 2012.07.31 Art. 44(1) 7/2012 

 

 

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  

de graţie) conform art. 16 din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 
de ordine 

al înregistrării 

(210) 
Numărul 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data 

expirării 
valabilităţii 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 8854 010936 AMFITRION 2012.01.29 ACOREX WINE HOLDING S.A.,  

întreprindere mixtă, MD 
Str. Petru  Ungureanu nr. 3,  
MD-2084, Cricova, Chişinău,  
Republica Moldova 

2 8855 010937 SABAZIUS 2012.01.29 ACOREX WINE HOLDING S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Petru  Ungureanu nr. 3,  
MD-2084, Cricova, Chişinău,  
Republica Moldova 

3 9204 010882 TEATРO  2012.01.18 ASCONI, firmă comercială de producţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 

4 9205 010883 KAПРAЛ  2012.01.18 ASCONI, firmă comercială de producţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 

5 9207 010900 SG 2012.01.24 STEAUA-GRUP S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 49,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

6 9208 010903 PISICA NEAGRĂ 
ЧЕРНАЯ КОШКА 

2012.01.22 Podium-Vin S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. A. Şciusev nr. 62,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
7 9243 010867 SEPTOMIRIN 

СЕПТОМИРИН 
2012.01.02 MEGAINPHARM GmbH, AT 

9082 Maria Worth, Worthersee-
Suduferstrasse, 163 c. 5, Austria 

8 9244 010868 G  
Gigabit Grup 

2012.01.11 Gigabit Grup S.R.L., MD 
Str. Matei Basarab nr. 16, ap. 72,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

9 9248 010879  2012.01.02 CASTROL LIMITED, GB 
Wakefield House, Pipers Way, SWINDON, 
Wiltshire, SN3 1RE, Anglia 

10 9250 010887 CODAPUN 2012.01.17 CODAPUN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 119,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

11 9253 010908  2012.01.23 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32, MD-3805, Comrat,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

12 9254 010909  2012.01.29 BOJO-VIN S.R.L., firmă de producţie şi co-
merţ, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

13 9256 011091 BASAVIN-GRUP 2012.01.31 BASAVIN-GRUP S.A., MD 
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova 

14 9274 010889 NUARIS 2012.01.18 ESMALDA S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

15 9279 010910  2012.01.29 BOJO-VIN S.R.L., firmă de producţie şi co-
merţ, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

16 9281 010923 CLARIZIT 2012.01.31 MAKING EQUIPMENT COMPANY S.R.L., MD 
Str. Tricolorului nr. 40, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

17 9282 010924 ADAWNA 2012.01.29 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Connecticut, 
US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340,  
Statele Unite ale Americii 

18 9285 010929 BRITESS 2012.01.29 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Connecticut, 
US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340,  
Statele Unite ale Americii 

19 9286 010930 ELLEQUA 2012.01.29 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Connecticut, 
US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340,  
Statele Unite ale Americii 

20 9288 010933 EVARISE 2012.01.29 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Connecticut, 
US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340,  
Statele Unite ale Americii 

21 9328 010907 Манастирский 
орден 

2012.01.29 BOJO-VIN S.R.L., firmă de producţie  
şi comerţ, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

22 9331 010945 The  
Phone  
store 

2012.01.10 PhoneStore Moldova S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. Petru Rareş nr. 33, ap. 1,  
MD-2005, Chişinau, Republica Moldova 

23 9332 010947 CRAVE 2012.01.28 Unilever Cosmetics International S.A., CH 
Rue de Lyon 87, Geneva, Elveţia 

24 9333 010948  2012.01.30 Unilever Cosmetics International S.A., CH 
Rue de Lyon 87, Geneva, Elveţia 

25 9334 010949 FOR WOMEN WITH 
CONFIDENCE 

2012.01.31 Consolidated Shoe Co., Inc., US 
22290 Timberlake Road, Lynchburg, Virginia 
24502, Statele Unite ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 
26 9336 010950 CONFIDENCE 2012.01.31 Consolidated Shoe Co., Inc., US 

22290 Timberlake Road, Lynchburg, Virginia 
24502, Statele Unite ale Americii 

27 9340 010959 BERCUT  
AGENŢIA DE SE-

CURITATE 

2012.01.29 BERCUT-GRUP S.R.L., MD 
Str. Trandafirilor nr. 6,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

28 9367 011073 ALMADRAT T 2012.01.14 BALKANPHARMA TROYAN AD, BG 
1, Krayrechna Street, 5600 - Troyan, Bulgaria 

29 9368 011077 TERRA VINIFERA 2012.01.10 BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD 
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău, Republica Mol-
dova 

30 9411 011076 VINARDI 2012.01.10 BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD 
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău, Republica Mol-
dova 

31 9412 011079 МОНАСТЫРСКАЯ 
ТАЙНА 

2012.01.10 BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD 
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău, Republica Mol-
dova 

32 9463 011078 РЫЦАРСКОЕ 2012.01.10 BASARAB-VIN, societate pe acţiuni, MD 
MD-6831, Zîmbreni, Chişinău, Republica Mol-
dova 

33 9595 011092 ЗОЛОТО НА 
БЕЛОМ 

2012.01.31 CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4414, Bravicea, Orhei, Republica Moldova 

34 9629 011334 BASLine 2012.01.21 KOPORSKII Veniamin, MD 
Bd. Dacia nr. 71, bloc 6, ap. 51,  
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 

35 9671 010888 PENTRU MINUNA-
TELE DOAMNE 

2012.01.18 ESMALDA S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 65,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

36 9672 010921 MERLIN  
МЕРЛИН 

2012.01.28 SCVORŢOV Igor, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 48, ap. 7-8,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

37 9675 010978 АЛАЯ РОЗА 2012.01.25 DOINA-VIN S.A., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 82a 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

38 9676 010979 КРАСНАЯ РОЗА 2012.01.25 DOINA-VIN S.A., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 82a 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

39 9756 010881 РЫЦАРСКИЙ 
ОРДЕН 

2012.01.18 ASCONI, firmă comercială de producţie, MD 
MD-6824,  Puhoi, Chişinău, Republica Moldo-
va 

40 9771 010922 MERLYN   
МЭРЛИН 

2012.01.28 SCVORŢOV Igor, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 48, ap. 7-8,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

41 9906 010940 OFORMA 2012.01.30 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Connecticut, 
US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, Statele Unite ale Americii 

42 9992 010886 Nucul de aur 2012.01.17 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

43 9993 010939 ATTREME 2012.01.30 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Connecticut, 
US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340,  
Statele Unite ale Americii 

44 10054 010898 MAESTRO 
МАЭСТРО 

2012.01.22 ŞCHILIOV Dumitru, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 102, ap. 64,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

45 10143 010901 BASA 2012.01.24 STEAUA-GRUP S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 49,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

46 10144 010905 НАРОДНАЯ 
МАРКА 

2012.01.24 Комсомольская Правда-Basarabia S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 156, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră  
în ianuarie 2013 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit, 
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 
de ordine 

al înregistrării 

(210) Numărul 
de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 178 000002 TATIANA 2013.01.27 CASA EDITURII TATIANA S.R.L., MD 
2 9638 012367 VITA  

BABY 
2013.01.21 Orhei-Vit S.A., MD 

3 9653 012253 ЖИВОЕ ВИНО 2012.10.12 CUZNEŢOV Iurie, MD 
4 9658 012368 ADD  

GRUP 
2013.01.20 ADD GRUP S.R.L., MD 

5 9659 012445 LION GRI 2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-
SUA, MD 

6 9662 012417 DIVIN 2013.01.29 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al 
Republicii Moldova, MD 

7 10307 012354 SANTARM 2013.01.15 SIMOV Vladimir, MD 
8 10308 012359 Eco 

chimie 
2013.01.14 ECOCHIMIE S.R.L., MD 

9 10309 012364 S  
Совтрансавто 
Sovtransavto 

2013.01.16 Sovtransavto, Zacrâtoe Acţionernoe Obşcestvo, 
RU 

10 10310 012365 ZILBRIX 2013.01.16 SmithKline Beecham Biologicals S.A., BE 
11 10311 012366 4 X 4  

ОФФ-РОУД 
ЦЕНТР 

2013.01.17 AVICAN-COM S.R.L., MD 

12 10312 012376 OMPRICO 2013.01.29 OMPRICO-INVEST S.R.L., MD 
13 10313 012394 Злата десница 2013.01.28 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
14 10314 012395 Бращи пир 2013.01.28 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
15 10315 012396 Блажий звон 2013.01.28 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
16 10316 012397 Лукарево диво 2013.01.28 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
17 10317 012398 Злато персть 2013.01.28 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
18 10318 012399 Costalini 2013.01.28 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
19 10319 012400 TRIADA 2013.01.17 TRIADA-HOLDING S.A., companie de holding, 

MD 
20 10320 012401 ANOTIMPURI 2013.01.24 DEVELOPMENT-GROUP S.R.L., întreprindere  

cu capital străin, MD 
21 10321 012402 ВРЕМЕНА 

ГОДА 
2013.01.24 DEVELOPMENT-GROUP S.R.L., întreprindere  

cu capital străin, MD 
22 10322 012410 DUMPET 2013.01.27 DUMPET S.R.L., MD 
23 10323 012418 ZOLUŞCA 2013.01.30 IACOB S.R.L., societate comercială, MD 
24 10324 012428 ИМЕНИЯ ЛЬВА 2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-

SUA, MD 
25 10325 012434 DIONA 2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-

SUA, MD 
26 10326 012440 ЗОЛОТОЙ 

ЗАМОК 
2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-

SUA, MD 
27 10327 012441 ЮЖНЫЙ 

ТАЛИСМАН 
2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-

SUA, MD 
28 10328 012442 РАЙСКАЯ ЛОЗА 2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-

SUA, MD 
29 10329 012447 TROPIC 2013.01.29 OMPRICO-INVEST S.R.L., MD 
30 10331 012450 Melodia 2013.01.30 ULDUZ-GRUP S.R.L., MD 
31 10356 012358 ЛЕСОВИЧОК 2013.01.14 AGAPOV Andrei, MD 
32 10376 012356 KENT  

PREMIUM 
LIGHTS  

2013.01.11 British American Tobacco (Brands) Inc., US 

33 10380 012328 CRDi 2013.01.13 Hyundai Motor Company, KR 
34 10384 012371 ANDREX 2013.01.22 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US 
35 10387 012373 СТВОРЕНО ДЛЯ 

ВАС 
Sandora 

2013.01.22 SANDORA, the limited liability company, UA 

36 10388 012374 САДОЧОК 2013.01.22 SANDORA, the limited liability company, UA 
37 10389 012403 Дар 2013.01.22 SANDORA, the limited liability company, UA 



MD - BOPI 8/2012  

 148

1 2 3 4 5 6 
38 10390 012404 Sandora 2013.01.22 SANDORA, the limited liability company, UA 
39 10476 012357  2013.01.14 IMPEXVINCOM S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
40 10550 012349 МУСКАТ 

БАГРЯНЫЙ 
2013.01.04 ACOREX WINE HOLDING S.A., întreprindere 

mixtă, MD 
41 10551 012360 Gen Re 2013.01.15 General Re Corporation, US 
42 10552 012361 Gen Re 2013.01.15 General Re Corporation, US 
43 10555 012411 VIRCLUDE 2013.01.27 BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY, corpo-

raţie din statul Delaware, US 
44 10556 012412 intel  

inside 
2013.01.27 INTEL CORPORATION, corporaţie organizată  

şi existentă conform legilor statului Delaware, 
US 

45 10557 012413 Prezident 2013.01.28 CUŞNIR Grigorii, MD 
46 10558 012414 Speţnaz 2013.01.28 CUŞNIR Grigorii, MD 
47 10560 012427 caligula 2013.01.13 SOHO CLUB S.R.L., MD 
48 10561 012429 VINI DAVA 2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-

SUA, MD 
49 10562 012431 MINERVA 2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-

SUA, MD 
50 10563 012432 DEMETRA 2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-

SUA, MD 
51 10564 012433 PANTEON 2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-

SUA, MD 
52 10576 012491 EXPONENTUL 

SUCCESULUI 
TĂU 

2013.01.17 MUNTEANU Victor, MD 

53 10581 012518 CASA NOASTRĂ 2013.01.17 EURO-ALCO S.A., MD 
54 10582 012519 НЕ ТЕРЯЙТЕ 

ВРЕМЯ ДАРОМ 
НАСЛАЖДАЙ-

ТЕСЬ “СОЛНЦЕ-
ДАРОМ” 

2013.01.17 EURO-ALCO S.A., MD 

55 10603 012597 ВИНОЛЮБ 2013.01.16 CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
56 10604 012598 ВИНОДАР 2013.01.16 CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
57 10605 012599 ЗЛАТОВИН 2013.01.16 CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
58 10610 012600 Златовин 2013.01.28 CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
59 10611 012601 Златовин 2013.01.28 CONSONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
60 10709 012758 FOX 2013.01.27 NUMINA S.R.L., MD 
61 10710 012759 ПРЕСТИЖ 2013.01.27 NUMINA S.R.L., MD 
62 10711 012760 IМПEРIЯ 2013.01.27 NUMINA S.R.L., MD 
63 10712 012761 EДEM 2013.01.27 NUMINA S.R.L., MD 
64 10713 012762 ЛAНITA 2013.01.27 NUMINA S.R.L., MD 
65 10714 012763 СЛОВ’ЯНСЬКI 

СЛАВЯНСКИЕ 
2013.01.27 NUMINA S.R.L., MD 

66 10715 012764  2013.01.29 NUMINA S.R.L., MD 
67 10716 012765 БO 2013.01.29 NUMINA S.R.L., MD 
68 10717 012766  2013.01.29 NUMINA S.R.L., MD 
69 10718 012767 Ланiта 2013.01.29 NUMINA S.R.L., MD 
70 10719 012769 K 2013.01.29 NUMINA S.R.L., MD 
71 10720 012770  2013.01.29 NUMINA S.R.L., MD 
72 10721 012771  2013.01.29 NUMINA S.R.L., MD 
73 10727 012370 Budjac vodka 2013.01.21 Best Wine, societate cu răspundere limitată, MD 
74 10758 012375 S SANDORA  

Якiсть 
пiдтвержена 

досвiдом 

2013.01.22 SANDORA, the limited liability company, UA 

75 10762 012430 ЗОЛОТОЙ ЛЕВ 2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-
SUA, MD 

76 10776 012772 МАГДАЛИНА 2013.01.30 MIGDAL-P  S.A., MD 
77 10842 012446 TEBA 2013.01.29 DECOSTAR S.R.L., MD 
78 11083 012377 ВИНОГРАДНАЯ 

ДОЛИНА 
2013.01.27 GRAPE VALLEY  S.R.L., întreprindere mixtă 

moldo-irlandeză, MD 
79 11084 012378 АРОМАТ ЛЮБВИ 2013.01.27 GRAPE VALLEY  S.R.L., întreprindere mixtă 

moldo-irlandeză, MD 
80 11085 012379 КАЛИГУЛА 2013.01.27 GRAPE VALLEY  S.R.L., întreprindere mixtă 

moldo-irlandeză, MD 
81 11086 012380 ЗОЛОТОЙ РОГ 2013.01.27 GRAPE VALLEY  S.R.L., întreprindere mixtă 

moldo-irlandeză, MD 
82 11087 012392 НАУТИЛУС 2013.01.27 GRAPE VALLEY  S.R.L., întreprindere mixtă 

moldo-irlandeză, MD 
83 11088 012393 КАПИТАН ГРАНТ 2013.01.27 GRAPE VALLEY  S.R.L., întreprindere mixtă 

moldo-irlandeză, MD 
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1 2 3 4 5 6 
84 11089 012407 TELEMEDIA 2013.01.24 TELEMEDIA GROUP  S.A., întreprindere mixtă, 

MD 
85 11094 012405 APACHE 2013.01.31 ARYSTA LIFESCIENCE, FR 
86 11264 012596 ДОБРОЕ ВИНО 2013.01.16 ZLATOVIN  S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
87 11299 012409 Взрослое Радио 

ШАНСОН 
2013.01.29 TeLeDixi S.R.L., MD 

88 11303 012768 Континент 2013.01.29 NUMINA S.R.L., MD 
89 11387 012339 CALINCA 2013.01.10 BESCHIERU Radu, MD 
90 11396 012343 HELM 2013.01.03 Eko-Transcapital OÜ, EE 
91 11397 012344 VIZIT 2013.01.03 Obscestvo s ogronicennoi otvetstvennostiu "BI-

SERVIS", RU 
92 11398 012346 ZDOROVIT 2013.01.03 NaturProduktMoldova S.A., întreprindere mixtă, 

MD 
93 11486 012408 BRAVO 2013.01.24 VERDEŞ Aurel, MD 
94 11497 012355 ВИНОГРАДНАЯ 

КРОВЬ 
2013.01.14 FABSO S.A., MD 

95 11531 012435 ИМПЕРИЯ ЛЬВА 2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-
SUA, MD 

96 11532 012436 VALEA NISTRU-
LUI 

2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-
SUA, MD 

97 11533 012437 ЗАМОК ЛЬВА 2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-
SUA, MD 

98 11534 012438 ИСТОРИЯ 
ЗАМКА 

2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-
SUA, MD 

99 11535 012439 ТАЙНЫ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ 

2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-
SUA, MD 

100 11536 012444 ЗАМОК ЛЮБВИ 2013.01.30 LION-GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-
SUA, MD 

101 12332 012448 TWIST 2013.01.31 Octopus-Plus S.R.L., MD 
102 12705 012372 FAN CLUB  

           BEER 
2013.01.22 SLOBODIAN Alexander, UA 

103 13259 012406 Coca-Cola 2013.01.23 THE COCA-COLA COMPANY, corporaţia statu-
lui Delaware, US 

 
 
 

Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul şi 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului 

Nr. 
crt. 

(111) Nr. 
de ordine  

al înregistrării 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI Data eliberării 
duplicatului 

1 2 3 4 
1 22613 BUKET MOLDAVII, societate pe acţiuni de tip închis, MD 

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

2012.07.20 

2 13608 BOSTAN Marcel, MD 
Str. G. Bănulescu-Bodoni nr. 57, ap. 33,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

 

2012.07.20 
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),  
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desne şi modele industriale 

(nr. desenului şi modelului industrial) 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 

1 f 2011 0003 2011.01.18 1 2012.07.06 3/2011 

MC9L Anulări  

În baza hotărârii nr. 1633 din 2012.07.06 referitor la cererea f 2011 0003: 

- se abrogă hotărârea nr. 1597 din 2011.11.10 de înregistrare a modelelor industriale publicată 

în BOPI  nr. 12/2011; 

- se respinge modelul industrial din cererea f 2011 0003. 

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

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatu-

lui 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data  
expirării  

termenului  
de valabilitate 

1 2 3 4 5 6 
1 SĂLCUŢA  S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 
421 f 2002 0028 2002.01.16 2012.01.16 

2 SĂLCUŢA  S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 

458 f 2002 0033 2002.01.30 2012.01.30 

3 LIMITED LIABILITY COMPANY "PARLIAMENT  
DISTRIBUTION", RU 
vl. 5, Popovka st., Mikrorayon Saltykovka, Balashikha, 
Moscow Region, 143956, Federaţia Rusă 

1016 f 2007 0004 2007.01.04 2012.01.04 

4 SLEADNEV Anatolie, MD 
Bd. Cuza Vodă nr. 3, bloc 2, ap. 60, MD-2060,  
Chişinău, Republica Moldova 

1021 f 2007 0006 2007.01.17 2012.01.17 

5 FLOARE-CARPET S.A., MD 
Str. Grădina Botanică nr. 15, MD-2062, Chişinău,  
Republica Moldova 

1040 f 2007 0011 2007.01.31 2012.01.31 

6 MANSUROV Vitalie, MD 
Str. Cogîlniceanu nr. 9, MD-4601, Edineţ, Republica 
Moldova 

1043 f 2007 0008 2007.01.26 2012.01.26 

7 OBSCESTVO S OGRANICENNOI 
OTVETSTVENNOSTIU UPRAVLEAIUSCAIA  
COMPANIA "PARLAMENT GRUPP", RU 
Ul. Bolişaia Pocitovaia, d. 39, str. 1, g. Moskva, 
105082, Federaţia Rusă 

1064 f 2007 0005 2007.01.09 2012.01.09 

8 MINISTERUL  AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI  
ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Re-
publica Moldova 

1176 f 2007 0024 2007.01.26 2012.01.26 
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Lista eratelor 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  
de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI, datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr.  
titlului  

de 
protecţie 

Nr. 
de depozit 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1  Mărci  014265 

 
 

015036 

11927 
 
 

12584 
 

11/2004 
4/2005 

 
3/2005 
8/2005 

(730)  
GOVLA - COM S.R.L., MD 

 

(730) 
GOVLA - COM  S.R.L., 
societate comercială, MD 

 

2  Mărci  016870 
 

016869 
 

023164 

13967 
 

14030 
 

18002 

4/2006 
9/2006 
5/2006 
10/2006 
6/2009 

(730)  
ALEXGRUP S.R.L., MD 

(730)  
ALEXGRUP S.R.L., societate 
comercială, MD 

3  Marcă 024482 19399 3/2010 
 

(730)  
AUTOMAX S.R.L., MD 

(730) 
AUTOMAX S.R.L., societate 
comercială, MD 

4  Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

026914 - 6/2010 (511) NCL(9) 
35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări 
de birou; comercializarea 
produselor; servicii prestate de 
magazine; 

(511) NCL(9) 
35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări 
de birou; comercializarea 
produselor; servicii de 
comercializare pentru terţi 
prestate de magazine; 

5  Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

028475 - 3/2011 (730) San Impex International 
S.R.L., MD 

(730) San Impex Internaţional 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

6  Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

029382 - 9/2011 (511) NCL(9) 
03 - …creme; geluri; lapte; 
creme hidratante;… 

(511) NCL(9) 
03 -… creme; geluri; lăptişor 
cosmetic; creme hidratante;… 

7  Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

029795  11/201 (730) DRONIS-SV S.R.L., MD 730) DRONIS-SV S.R.L., 
societate comercială, MD 

8  Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

029945 - 12/2011 (730) DEMCAR-IMPEX S.R.L., 
MD 

(730) DEMCAR-IMPEX 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

9  Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

030310 - 2/2012 (531) CFE(5) 
24.07.02; 27.05.01; 29.01.12. 

(531) CFE(5) 
 05.05.20; 26.01.06; 27.05.01; 
29.01.12. 

10  Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

030313 - 2/2012 (531) CFE(5) 
02.01.11; 02.01.23; 22.01.15; 
25.01.06; 27.05.02; 29.01.15. 

(531) CFE(5) 
02.01.11; 02.01.09; 22.01.15; 
25.01.06; 27.05.02; 29.01.15. 

11  Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

030115 - 1/2012 (511) NCL(9)  
45 -  servicii personale şi sociale 
oferite de terţi pentru satisface-
rea nevoilor indivizilor. 

511) NCL(9) 
45 -  servicii personale şi so-
ciale pentru terţi destinate satis-
facerii nevoilor individuale. 

12  Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

030116 - 1/2012 (511) NCL(9)  
45 -  servicii personale şi sociale 
oferite de terţi pentru satisface-
rea nevoilor indivizilor. 

(511) NCL(9)  
45 -  servicii personale şi sociale 
pentru terţi destinate satisfacerii 
nevoilor individuale. 

13  Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

030319 - 2/2012 (531) CFE(5) 
24.09.14; 25.01.19; 27.05.10; 
27.05.17. 

(531) CFE(5) 
24.09.14; 25.01.19; 27.05.21. 

14  Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

030320 - 2/2012 (531) CFE(5) 
24.09.14; 25.01.19; 27.05.10; 
27.05.17. 

(531) CFE(5) 
24.09.14; 25.01.19; 27.05.21; 
27.05.24. 

15  Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

030366 - 2/2012 (531) CFE(5) 
01.15.09; 24.09.03; 26.11.09. 
 

(531) CFE(5)  
01.15.09; 05.05.20;  24.09.01; 
26.11.09. 

16  Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

030367 - 2/2012 (531) CFE(5) 02.09.01; 
05.05.06; 05.05.21; 24.17.01; 
27.05.01. 

(531) CFE(5) 02.09.01; 
05.03.06; 
05.05.06; 05.05.21; 24.17.01; 
27.05.01. 
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Cu privire la executarea Hot ărârii Cur ţii de Apel Chi şinău 
din 27.04.2012 privind dec ăderea din drepturi 
a titularului m ărcii interna ţionale nr. IR 625861 

Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 27.04.2012, în pricina civilă la cererea de chemare în 
judecată depusă de compania Société des Produits Nestlé S.A. către compania FOCUS MAGAZIN 
VERLAG GMBH,  intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în temeiul 
art. 20(1)a) al Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor: 

-  este decăzut din drepturile asupra mărcii internaţionale IR 625861  ESPRESSO pentru 
totalitatea produselor clasei 16 conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul 
înregistrării mărcilor, pe teritoriul Republicii Moldova, titularul FOCUS MAGAZIN VERLAG GMBH, 23, 
Arabellastrasse, 81925 MÜNCHEN, Germania, începând cu data de 27 aprilie 2012.   
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Publicitate ² Anunţuri ² Publicitate ² Anunţuri ² Publicitate ² Anunţuri ² Publicitate 

În atenţia persoanelor interesate 

Au fost modifi cate Regulamentele privind procedura de depunere, 
examinare şi înregistrare a obiectelor de proprietate industrială!

Vă informăm că în Monitorul Ofi cial nr.160-164/601 din 03.08.2012 a fost publicată 

Hotărârea Guvernului nr. 548 din 26.07.2012 cu privire la aprobarea modifi cărilor şi 

completărilor ce se opereaza în unele Hotărâri ale Guvernului:

• Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor 

şi modelelor industriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1496 din 29 decembrie 2008.

• Regulamentul privind procedurile de depunere şi examinare a cererii, de acordare şi 

de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 295 din 16 aprilie 2009.

• Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488 din 13 august 2009.

• Regulamentul privind procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie 

şi de eliberare a brevetului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 528 din 1 septembrie 2009.

• Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor 

geografi ce, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 610 din 5 iulie 2010.
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