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Informaţie generală
Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală 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 Intellectual Property contains different information. 

Special sections are destined for 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 are published 
offi cial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the fi eld etc.

The Bulletin offers in favorable conditions space for advertising to all interested persons 
with the view of propagating the industrial property objects, other activities.

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной 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.



MD - BOPI 2/2016

6

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 2015)

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
VC Saint Vincent şi 

Grenadines
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.

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 entitled to apply for a patent, and shall contain the documents provided for 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 THE IDENTIFICATION BIBLIOGRAPHIC DATA 
IN 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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(46) Data publicării traducerii revendicărilor cererii de brevet european

 Date of publication of the translation of the claims of an European patent application
 Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент

 Data publicării traducerii revendicărilor modifi cate  

         Date of publication of the translation of the amended claims

         Дата публикации перевода измененной формулы

(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

(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat

        Date of publication of the translation of the validated European patent specifi cation

         Дата публикации перевода титульного листа валидированного европейского патента                                              

         Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modifi cată

         Date of publication of the translation of the validated European patent specifi cation  

 maintained in its amended form

         Дата публикации перевода титульного листа валидированного европейского патента  

 в измененной форме 

(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 cererii transformate şi data transformării

         Number of converted patent application and date of conversion

         Номер преобразованной заявки и дата преобразования  

(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 или наименование патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со 

Стандартом ST.3 ВОИС

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

 Имя патентного поверенного



10

MD - BOPI 2/2016                INVENTIONS

(80)  Data publicării de către OEB a menţiunii eliberării brevetului european

         Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO

         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    

        Data publicării de către OEB a menţiunii privind menţinerea brevetului european în forma modifi cată 

        Date of publication of the mention of the grant of the European patent by the EPO in its amended form

        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 

(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european

         Date of publication of the request for validation of the European patent

          Дата публикации заявки о валидации европейского патента

(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 community plant variety application (EC): number and date

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

(96)  Numărul cererii şi data de depozit a cererii de brevet european

         Number and fi ling date of the European patent application

         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 

(97)  Numărul de publicare şi data publicării de către OEB a cererii de brevet european

         Number and date of publication of the European patent application by the EPO

         Номер публикации и дата публикации ЕПВ заявки на европейский патент
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI 
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16, 

PUBLICATE DE AGEPI

CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS 
OF PATENT DOCUMENTS ACCORDING TO WIPO 

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI

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

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

http://agepi.gov.md/sites/default/fi les/2016/01/coduri_st16_ro_18.01.2016.pdf)

 1.1 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 data priorităţii recunoscute
     –  patent application published before the established term of 18 months after the fi ling date 

  or recognized 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 published within the established term with a 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 published within the established term without a 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 (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 published with corrected or modifi ed fi rst page of the document

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

A9 – cerere de brevet de invenţie cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului

     – patent application with corrections or amendments to any part of the document

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

  любой части документа

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

 – granted patent for invention, amended after opposition procedures

 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  

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

 – granted patent for invention with corrected or modifi ed fi rst page of the document

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

B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului

 – granted patent for invention with corrections or amendments to any part of the document

 – 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
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C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau anulare
 – issued patent for invention, amended after limitation or cancellation 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 amendments to the front (bibliographic) 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 a documentului
 – issued patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
 – выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в любой части документа

T1 – traducerea revendicărilor cererii de brevet european
     –  translation of the claims of a European patent application
     –   перевод формулы заявки на европейский патент

T2 –  traducerea fasciculului de brevet european validat
     – translation of the validated European patent specifi cation
     – перевод валидированного европейского патента

T3 –  Traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modifi cată
     –  Translation of the validated European patent specifi cation maintained in its amended form 
 – Перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в измененной форме

T4 – traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma limitată
 –  translation of the validated European patent specifi cation maintained in limited form 
 – перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в ограниченной  форме

T8 – traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi în pagina de capăt 
  (bibliografi că) a documentului
     –   corrected translation of the validated European patent specifi cation with corrections to the front 
  (bibliographic) page of the document
 – скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями 
  в титульном листе документа 

T9 – Traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi ale oricărei părţi a documentului
 – corrected translation of the validated European patent specifi cation with corrections  to any part of the document 
 – cкорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями в любой части 

документа

 1.2  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 înainte de termenul legal 
  de 18 luni de la data de depozit sau data priorităţii recunoscute
  – short-term patent application published before the established term of 18 months 
  after the fi ling date or recognized priority date
  – заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного 

срока с даты подачи или даты признанного приоритета

U1 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, împreună cu raportul de documentare
 – short-term patent application published within the established term together with a search report
 – заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная в срок вместе с отчетом о поиске

U2 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, fără raportul de documentare
 – short-term patent application published within the established term without a search report
 – заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная в срок без отчета о поиске

U3 – raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie de scurtă durată (publicat ulterior publicării cererii)
 – search report of a short-term patent application (published after publication of the application)
 – отчет о поиске по заявке на краткосрочный патент на изобретение (опубликованный после публикации 

заявки)

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 procedurii de opoziţie
 – granted short-term patent for invention, amended after opposition procedure 
 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный 

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INVENTIONS MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL PROPERTY 

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 
    Published patent applications 
    Опубликованные заявки на патент на изобретение

BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate       
  Published short-term patent applications 

    Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

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

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 amendments to the front 
  (bibliographic) 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 a documentului
 – granted short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с  изменениями или исправлениями в любой 

части документа

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat
 – issued short-term patent for invention
 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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 cancellation 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 amendments to the front (bibliographic) 
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 
 – issued or extended short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
 – выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE (CIB)
INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT PERFORMING  
OPERATIONS. TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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 refused patent applications
     Перечень отклоненных заявок на патент

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

FG9Y   Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
            List of issued short-term patents for invention
            Перечень выданных краткосрочных патентов на изобретение

FA9Y     Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată retrase
      List of withdrawn short-term patent applications
      Перечень отозванных заявок на краткосрочный патент     

FC9Y    Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată respinse
      List of rejected short-term patent applications
             Перечень отклоненных заявок на краткосрочный патент

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

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

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

ND4Y   Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a  fost prelungit
   List of short-term patents for invention whose term of validity has been extended

    Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

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



INVENŢII                    MD - BOPI 2/2016 

 15

BB1A Cereri de brevet de inven ţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

 
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.  

 
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  
копии. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P

P

П 
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(21) a 2015 0101 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 38/14 (2006.01) 

A61K 31/545 (2006.01) 
C07D 501/00 (2006.01) 
C07K 9/00 (2006.01) 

(22) 2014.03.06 
(31) 61/779065 
(32) 2013.03.13 
(33) US 
(85) 2015.10.12 
(86) PCT/US2014/021064, 2014.03.06 
(87) WO 2014/158952 A1, 2014.10.02 
(71) THERAVANCE BIOPHARMA  ANTIBIOTICS 

IP, LLC, US 
(72) ZHANG Weijiang, US; CHEUNG Ronnie, US; 

FILIPOV Dimitar, US; GREEN Jack, US; LEE 
Junning, US 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Săruri de hidroclorur ă a unui compus  

antibiotic  
(57) Invenţia se referă la un compus cu formula I:  

, 

în care x se află în intervalul de la aproximativ 
1 până la aproximativ 2. Invenţia se referă, de 
asemenea, la compoziţii farmaceutice cu con-
ţinut de astfel de compuşi, la procedee de 
obţinere şi la metode de utilizare a unor astfel 
de compuşi, de exemplu, în tratamentul infec-
ţiei bacteriene. 

 
  Revendicări: 20 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Hydrochloride salts of an antibiotic  
compound  

(57) The invention relates to a compound of formu-
la I: 

, 
wherein x is in the range of from about 1 to 
about 2. The invention also relates to phar-
maceutical compositions containing such 
compounds; processes for preparing such 
compounds and methods of using such com-
pounds to, for example, treat a bacterial infec-
tion. 

 
  Claims: 20 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Гидрохлоридные соли соединения ан-
тибиотика 

(57) Настоящее изобретение относится к со-
единению формулы I:  

, 
где  находится в диапазоне от приблизи-
тельно 1 до приблизительно 2. Изобрете-
ние также относится к фармацевтическим 
композициям, содержащим такие соедине-
ния, к способам получения и к способам 
применения таких соединений, например, в 
лечении бактериальной инфекции. 

 
 П. формулы: 20 
 Фиг.: 5 
 

 
 
 
 
 



INVENŢII                    MD - BOPI 2/2016 

 17

(21) a 2015 0098 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 39/00 (2006.01) 
(22) 2014.03.14 
(31) 61/789091 
(32) 2013.03.15 
(33) US 
(85) 2015.10.09 
(86) PCT/US2014/028521, 2014.03.14 
(87) WO 2014/144211 A2, 2014.09.18 
(71) LOS ANGELES BIOMEDICAL RESEARCH 

INSTITUTE AT HARBOR - UCLA MEDICAL 
CENTER, US; NOVADIGM THERAPEUTICS, 
INC, US 

(72) IBRAHIM Ashraf S., US; YEAMAN Michael R., 
US; FILLER Scott R., US; EDWARDS John E. 
Jr., US; HENNESSEY John P. Jr., US 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Compozi ţii şi procedee de tratare a 

agen ţilor patogeni fungici şi bacterieni  
(57) În invenţie sunt dezvăluite fragmente de pro-

teine Als3 şi Hyr1 de pe suprafaţa celulelor de 
Candida şi combinaţii ale acestora, care sunt 
utile pentru imunizarea unui subiect împotriva 
infecţiilor fungice sau bacteriene sau împotri-
va ambelor infecţii. 

 
  Revendicări: 139 
  Lista secvenţelor: 34 

* 
*     * 

(54) Compositions and methods for treating 
fungal and bacterial pathogens  

(57) The invention features fragments of the Can-
dida cell surface proteins Als3 and Hyr1 and 
combinations thereof useful in immunizing a 
subject against fungal or bacterial infections 
or both. 

 
  Claims: 139 
  List of seguences: 34 

* 
*     * 

(54) Композиции и способы лечения грибко-
вых и бактериальных патогенов 

(57) В изобретении раскрыты фрагменты бел-
ков Als3 и Hyr1 с поверхности клеток 
Candida и их комбинации, пригодные для 
иммунизации субъекта против грибковых и 
бактериальных инфекций или против того 
и другого. 

 
 П. формулы: 139 
 Перечень последовательностей: 34 
 

 
 
 
 

(21) a 2015 0100 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 39/17 (2006.01) 

A61P 35/00 (2006.01) 
C12N 15/09 (2006.01) 

(22) 2014.03.04 
(31) 61/782994 
(32) 2013.03.14 
(33) US 
(85) 2015.10.12 
(86) PCT/US2014/020299, 2014.03.04 
(87) WO 2014/158811 A1, 2014.10.02 
(71) ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT 

SINAI, US; MEMORIAL SLOAN KETTERING 
CANCER CENTER, US 

(72) PALESE Peter, US; GARCIA-SASTRE Adolfo, 
US; ZAMARIN Dmitriy, US; ALLISON James, 
US; WOLCHOK Jedd D., US 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Virusurile bolii de Newcastle şi utilizarea 

acestora  
(57) Invenţia se referă la virusurile himerice ale 

bolii de Newcastle elaborate pentru exprima-
rea unui agonist al unui semnal costimulator 
al unei celule imune şi la compoziţii ce conţin 
aceste virusuri. De asemenea, sunt descrise 
virusurile himerice ale bolii de Newcastle ela-
borate pentru exprimarea unui antagonist al 
unui semnal inhibitor al unei celule imune şi 
compoziţii ce conţin aceste virusuri. Virusurile 
himerice ale bolii de Newcastle şi compoziţiile 
sunt utile în tratamentul cancerului. De ase-
menea, invenţia se referă la metode de trata-
ment al cancerului, care includ administrarea 
virusurilor bolii de Newcastle în combinaţie cu 
un  agonist al semnalului costimulator al unei 
celule imune şi/sau cu un antagonist al sem-
nalului inhibitor al unei celule imune. 

 
  Revendicări: 62 
  Figuri: 47 

* 
*     * 

(54) Newcastle disease viruses and uses 
thereof  

(57) The invention relates to chimeric Newcastle 
disease viruses engineered to express an ag-
onist of a co-stimulatory signal of an immune 
cell and compositions comprising such virus-
es. Also described are chimeric Newcastle 
disease viruses engineered to express an an-
tagonist of an inhibitory signal of an immune 
cell and compositions comprising such virus-
es. The chimeric Newcastle disease viruses 
and compositions are useful in the treatment 
of cancer. In addition, described are methods  
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for treating cancer comprising administering 
Newcastle disease viruses in combination 
with an agonist of a co-stimulatory signal of 
an immune cell and/or an antagonist of an in-
hibitory signal of an immune cell. 

 
  Claims: 62 
  Fig.: 47 

* 
*     * 

(54) Вирусы болезни Ньюкасла и их исполь-
зование 

(57) Изобретение относится к химерным виру-
сам болезни Ньюкасла, разработанных для 
экспрессии агониста костимулирующего 
сигнала иммунной клетки и к композициям, 
содержащих такие вирусы. Также, описаны 
химерные вирусы болезни Ньюкасла, раз-
работанные для экспрессии антагониста 
ингибирующего сигнала иммунной клетки и 
композиции, содержащих такие вирусы. 
Химерные вирусы болезни Ньюкасла и 
композиции пригодны для лечения рака. 
Также, изобретение относится к методам 
лечения рака, включающих введение виру-
сов болезни Ньюкасла в комбинации с аго-
нистом костимулирующего сигнала иммун-
ной клетки и/или антагонистом ингиби-
рующего сигнала иммунной клетки. 

 
 П. формулы: 62 
 Фиг.: 47 
 

 
(21) a 2015 0085 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 213/38 (2006.01) 

C07D 213/48 (2006.01) 
A61K 31/44 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 413/04 (2006.01) 

(22) 2014.02.26 
(31) PA 2013 70113; PA 2013 70114; PA 2013 

70115; 61/770058; 61/770065; 61/770067; 
61/931126 

(32) 2013.02.27; 2013.02.27; 2013.02.27; 2013.02.27; 
2013.02.27; 2013.02.27; 2014.01.24 

(33) DK; DK; DK; US; US; US; US 
(85) 2015.09.11 
(86) PCT/EP2014/053674, 2014.02.26 
(87) WO 2014/131777 A1, 2014.09.04 
(71) EPITHERAPEUTICS APS, DK 
(72) LABELLE Marc, US; BOESEN Thomas, DK; 

KHAN Qasim, CA; VAKITI Ramkrishna Red-
dy, CA; SHARMA Utpal, CA; YANG Ying, CA; 
MEHROTRA Mukund, CA; SARASWAT 
Neerja, CA; ULLAH Farman, CA 

(74) MARGINE Ion 
(54)  Inhibitori ai histon-demetilazelor  
(57)  Se revendică compuşi cu formula 

   

 N

Q

N

A

Y

R1

 
 
în care Q este selectat dintre -CH=NR12, -W,  
-CH2NHR13, -CH=O şi -CH(OR17)2, precum şi 
compoziţii şi metode de utilizare a acestor 
compuşi. 
Compuşii sunt capabili să moduleze activi-
tatea histon-demetilazelor (HDME) şi sunt utili 
pentru profilaxia şi/sau tratarea bolilor, în care 
dereglarea genomică este implicată în pato-
geneză, cum ar fi, de exemplu, cancerul. 

 
  Revendicări: 24 

* 
*     * 

(54)  Inhibitors of histone demethylases 
(57)  Compounds of the form  
 

N

Q

N

A

Y

R1

 
 
in which Q is selected from -CH=NR12, -W,  
-CH=2NHR13, -CH=O and -CH(OR17)2, and 
formulations and methods of use of such 
compounds are claimed. 
The compounds are capable of modulating 
the activity of histone demethylases (HDMEs) 
and are useful for prevention and/or treatment 
of diseases in which genomic dysregulation is 
involved in the pathogenesis, such as e.g. 
cancer  

 
  Claims: 24 

* 
*     * 
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(54)  Ингибиторы гистон-деметилаз 
(57)  Заявляются соединения формулы 

                                  

N

Q

N

A

Y

R1

 
 
в которых  Q выбрано из -СН= NR12, -W,  
-CH2NHR13, -CH = O и -CH (OR17) 2, а также 
составы и способы использования таких 
соединений.  
Соединения способны модулировать ак-
тивность гистон-деметилаз (HDME) и яв-
ляются полезными для профилактики 
и/или лечения заболеваний, при которых 
геномное нарушение регуляции участвует 
в патогенезе, таких, например, как рак. 

 
 П. формулы: 24 
 

 
(21) a 2015 0115 (13) A0 
(51) Int. Cl.: C07D 219/00 (2006.01) 

C07D 219/12 (2006.01) 
A61K 31/435 (2006.01) 

(22) 2015.11.16 
(31) 2014150132 
(32) 2014.12.10 
(33) RU 
(71) JSC NIZHPHARM, RU 
(72) SCACILOVA Sofia Iacovlevna, RU; 

MITROHIN Nicolai Mihailovici, RU 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Procedeu de ob ţinere a 9-butilamino-3,3-

dimetil-3,4-dihidroacridin-1(2H)-onei clor-
hidrat  

(57) Invenţia se referă la industria chimico-
farmaceutică, şi anume la un procedeu de ob-
ţinere a unui derivat al 9-aminoacridinei, mai 
exact a 9-butilamino-3,3-dimetil-3,4-dihidroa-
cridin-1(2H)-onei clorhidrat. Procedeul include 
etapele de interacţiune a nitrilului acidului 
antranilic cu dimedona, ciclizare a 2-[(5,5-
dimetil-3-oxaciclohex-1-enil)amino]benzonitri-
lului clorhidrat substituit obţinut şi alchilare a 
9-amino-3,3-dimetil-3,4-dihidroacridin-1(H)-onei 
în mediu de alchilbenzeni. Procedeul permite 
obţinerea produsului cu un randament înalt. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing 9-butylamino-3,3-
dimethyl-3,4-dihydroacridine-1(2H)-one 
hydrochloride  

(57) The invention relates to chemical and phar-
maceutical industry and concerns a process 
for producing 9-aminoacridine derivative, na-
mely 9-butylamino-3,3-dimethyl-3,4-dihydroa-
cridine-1(2H)-one hydrochloride. The process 
comprises the steps of interaction of the nitrile 
of anthranilic acid with dimedone, cyclization 
of the resulting substituted 2-[(5,5-dimethyl-3-
oxacyclohex-1-enyl)amino]benzonitrile hydro-
chloride and alkylation of 9-amino-3,3-
dimethyl-3,4-dihydroacridine-1(H)-one in a 
medium of alkylbenzenes. The process allows 
of obtaining a product with a high yield. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения 9-бутиламино-3,3-
диметил-3,4-дигидроакридин-1(2H)-она 
гидрохлорида 

(57) Изобретение относится к химико-
фармацевтической промышленности и ка-
сается способа получения производного 9-
аминоакридина, а именно 9-бутиламино-
3,3-диметил-3,4-дигидроакридин-1(2H)-она 
гидрохлорида. Способ включает стадии 
взаимодействия нитрила антраниловой ки-
слоты с димедоном, циклизации получен-
ного гидрохлорида замещенного 2-[(5,5-
диметил-3-оксациклогекс-1-енил)амиино] 
бензонитрила и алкилирования 9-амино-
3,3-диметил-3,4-дигидроакридин-1(H)-она в 
среде алкилбензолов. Способ позволяет 
получить продукт с высоким выходом. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(21) a 2015 0099 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 277/593 (2006.01) 
(22) 2014.03.06 
(31) 61/779091 
(32) 2013.03.13 
(33) US 
(85) 2015.10.12 
(86) PCT/US2014/021080, 2014.03.06 
(87) WO 2014/164187 A1, 2014.10.09 
(71) THERAVANCE BIOPHARMA ANTIBIOTICS 

IP, LLC, US 
(72) ZHANG Weijiang, US; TRACEY Michael R., 

US; LEE Junning, US 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
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(54) Form ă cristalin ă a sării de trietilamin ă a 
acidului tiazolilacetic substituit  

(57) Invenţia se referă la o formă cristalină a unei 
sări de trietilamină a acidului (2Z)-2-(2-amino-
5-clorotiazol-4-il)-2-(3-N-terţ-butoxicarbonila-
minopropoxiimino)acetic cu formula (I): 

 
I 
Invenţia se mai referă la procedee şi compuşi 
intermediari pentru prepararea formei cristali-
ne menţionate. Forma cristalină este utilă în 
calitate de compus intermediar pentru prepa-
rarea antibioticelor glicopeptid-cefalosporinice 
cu o legătură intermoleculară reticulată.  

 
  Revendicări: 14 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Crystalline form of a substituted 
thiazolylacetic acid triethylamine salt 

(57) The invention relates to a crystalline form of a 
triethylamine salt of (2Z)-2-(2-amino-5-
chlorothiazol-4-yl)-2-(3-N-tert-butoxycarbonyl-
aminopropoxyimino)acetic acid of Formula (I): 

I 
The invention also relates to processes and 
intermediates for preparing the crystalline 
form. The crystalline form is useful as an in-
termediate for preparing cross-linked glyco-
peptide-cephalosporin antibiotics. 

 
  Claims: 14 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Кристаллическая форма триэтиламино-
вой соли замещенной тиазолилуксус-
ной кислоты 

(57) Изобретение относится к кристаллической 
форме триэтиламиновой соли (2Z)-2-(2-
амино-5-хлоротиазол-4-ил)-2-(3-N-трет-бу-
токсикарбониламинопропоксиимино)уксус-
ной кислоты формулы (I): 

I 
Изобретение также относится к способам и 
промежуточным соединениям для получе-
ния указанной кристаллической формы. 
Кристаллическая форма пригодна как про-
межуточное соединение для получения ан-
тибиотиков гликопептид-цефалоспорино-
вого ряда с поперечной межмолекулярной 
связью. 

 
 П. формулы: 14 
 Фиг.: 5 
 

 
(21) a 2015 0092 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 401/14 (2006.01) 

C07D 403/14 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/496 (2006.01) 
A61P 31/14 (2006.01) 
A61P 31/18 (2006.01) 

(22) 2014.02.28 
(31) 61/771655; 61/857636 
(32) 2013.03.01; 2013.07.23 
(33) US; US 
(85) 2015.09.23 
(86) PCT/US2014/019663, 2014.02.28 
(87) WO 2014/134566 A2, 2014.09.04 
(71) GILEAD SCIENCES, INC., US 
(72) BRIZGYS Gediminas, US; CANALES Eda, 

US; CHOU Chien-hung, US; GRAUPE Mi-
chael, US; HU Yunfeng Eric, US; LINK John 
O., US; LIU Qi, US; LU Yafan, US; SAITO Ro-
land D., US; SCHROEDER Scott D., US; 
SOMOZA John R., US; TSE Winston C., US; 
ZHANG Jennifer R., US; LAZERWITH Scott 
E., US 

(74) MARGINE Ion 
(54) Derivate ale amidelor pentru tratamentul 

infec ţiei cu HIV  
(57)  Sunt dezvăluiţi compuşi cu formula I: 
 

I 
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sau sărurile acestora. De asemenea, sunt 
dezvăluite compoziţiile farmaceutice ce conţin 
un compus cu formula I, procedeele de obţi-
nere a compuşilor cu formula I, intermediarii 
utili pentru obţinerea compuşilor cu formula I 
şi metodele terapeutice de tratament al infec-
ţiei virale Retroviridae, inclusiv al infecţiei cu 
HIV. 

 
  Revendicări: 54 

* 
*     * 

(54) Amide derivatives for the treatment of HIV 
infection  

(57)  Compounds of formula I: 
 

I 
or salts thereof are disclosed. Also disclosed 
are pharmaceutical compositions comprising 
a compound of formula I, processes for pre-
paring compounds of formula I, interme-diates 
useful for preparing compounds of formula I 
and therapeutic methods for treating a 
Retroviridae viral infection including an infec-
tion caused by the HIV virus. 

 
  Claims: 54 

* 
*     * 

(54)  Производные амидов для лечения 
ВИЧ-инфекции  

(57)  Раскрыты соединения формулы (I) 
 

I 
 

или их соли. Также раскрыты фармацевти-
ческие композиции, содержащие соедине-
ние формулы I, способы получения соеди-
нений формулы I, промежуточные продук-
ты полезные для получения соединений 
формулы I и терапевтические способы ле-

чения вирусной инфекции Retroviridae, 
включая ВИЧ-инфекцию. 

 
 П. формулы: 54 
 

 
(21) a 2015 0104 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 413/14 (2006.01) 

C07D 413/04 (2006.01) 
C07D 417/14 (2006.01) 
A61K 31/42 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 

(22) 2014.03.27 
(31) 61/805995; 61/860230 
(32) 2013.03.28; 2013.07.30 
(33) US; US 
(85) 2015.10.22 
(86) PCT/US2014/032031, 2014.03.27 
(87) WO 2014/160873 A1, 2014.10.02 
(71) GILEAD SCIENCES, INC., US 
(72) AKTOUDIANAKIS Evangelos, US; CHIN 

Gregory, US; CORKEY Britton Kenneth, US; 
DU Jinfa, US; ELBEL Kristyna, US; JIANG 
Robert H., US; KOBAYASHI Tetsuya, US; 
MARTINEZ Ruben, US; METOBO Samuel E., 
US; MISH Michael, US; SHEVICK Sophie, 
US; SPERANDIO David, US; YANG Hai, US; 
ZABLOCKI Jeff, US 

(74) MARGINE Ion 
(54) Deriva ţi ai benzimidazolonei în calitate de 

inhibitori ai bromodomeniului  
(57) Invenţia se referă la compuşi chimici care pot 

acţiona ca inhibitori sau care altminteri pot 
modula activitatea unei proteine conţinând un 
domeniu bromic, inclusiv a proteinei conţi-
nând domeniul bromic 4 (BRD4), şi la compo-
ziţii şi formulări ce conţin astfel de compuşi, 
precum şi la metode de utilizare şi obţinere a 
astfel de compuşi. Compuşii includ compuşi 
cu formula (I) 

 (I), 

în care R1a, R1b, R2a, R2b, R3 şi X sunt 
descrise în prezenta cerere. 

 
  Revendicări: 19 

* 
*     * 
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(54) Benzimidazolone derivatives as bromo-
domain inhibitors  

(57) The invention relates to chemical compounds 
which may act as inhibitors of, or which may 
otherwise modulate the activity of, a 
bromodomain-containing protein, including 
bromodomain-containing protein 4 (BRD4), 
and to compositions and formulations contain-
ing such compounds, and methods of using 
and making such compounds. Compounds 
include compounds of Formula (I) 

 

(I), 
wherein R1a, R1b, R2a, R2b, R3, and X are as 
described in the present application. 

 
  Claims: 19 

* 
*     * 

(54) Производные бензимидазолона в каче-
стве ингибиторов бромодомена 

(57) Изобретение относится к химическим со-
единениям, которые могут действовать в 
качестве ингибиторов, или которые иначе 
могут регулировать активность бромодо-
мен-содержащего белка, в том числе бро-
модомен-содержащий белок 4 (BRD4), и к 
композициям и препаратам, содержащим 
такие соединения, и к способам использо-
вания и получения таких соединений. Со-
единения включают соединения формулы 
(I) 

  (I), 
где R1a, R1b, R2a, R2b, R3 и X описаны в на-
стоящей заявке. 

 
 П. формулы: 19 
 

 
 

(21) a 2015 0071 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 471/04 (2006.01) 

A61K 31/437 (2006.01) 
A61K 31/444 (2006.01) 
A61P 25/16 (2006.01) 
A61P 25/18 (2006.01) 
A61P 25/22 (2006.01) 
A61P 25/24 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 
A61P 37/08 (2006.01) 

(22) 2014.02.06 
(31) 61/766268 
(32) 2013.02.19 
(33) US 
(85) 2015.08.04 
(86) PCT/IB2014/058840, 2014.02.06 
(87) WO 2014/128585 A1, 2014.08.28 
(71) PFIZER INC., US 
(72) CHAPPIE Thomas Allen, US; HAYWARD 

Matthew Merrill, US; PATEL Nandini 
Chaturbhai, US; VERHOEST Patrick Robert, 
US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Compu şi azabenzimidazolici ca inhibitori 

ai PDE4 izoenzimelor pentru tratamentul 
tulbur ărilor SNC şi altor afec ţiuni 

(57) Invenţia se referă la compuşii cu formula (I): 

 
sau la sărurile farmaceutic acceptabile ale 
acestora, unde substituenţii sunt după cum 
sunt definiţi în descriere, precum şi la utiliza-
rea acestor compuşi ca inhibitori ai PDE4 
pentru tratamentul tulburărilor sistemului ner-
vos central şi altor afecţiuni. 

 
  Revendicări: 33 

* 
*     * 

(54) Azabenzimidazole compounds as inhibi-
tors of PDE4 isozymes for the treatment of 
CNS and other disorders  

(57) The invention relates to compounds of formu-
la (I): 
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or pharmaceutically acceptable salts thereof, 
wherein the substituents are as defined in the 
disclosure, and to the use of such compounds 
as inhibitors of PDE4 for the treatment of cen-
tral nervous system and other disorders. 

 
  Claims: 33 

* 
*     * 

(54) Азабензимидазольные соединения в 
качестве ингибиторов изоферментов 
PDE4 для лечения расстройств ЦНС и 
других расстройств 

(57) Изобретение относится к соединениям 
формулы (I): 

или их фармацевтически приемлемым со-
лям, где заместители являются такими, как 
определено в описании, а также к приме-
нению этих соединений в качестве ингиби-
торов PDE4 для лечения расстройств цен-
тральной нервной системы и других рас-
стройств. 

 
 П. формулы: 33 
 

 
(21) a 2015 0103 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 487/04 (2006.01) 

A61K 31/53 (2006.01) 
A61P 25/18 (2006.01) 

(22) 2014.04.23 
(31) 61/818 650 
(32) 2013.05.02 
(33) US 
(85) 2015.10.16 
(86) PCT/IB2014/060945, 2014.04.23 
(87) WO 2014/177977 A1, 2014.11.06 
(71) PFIZER INC., US 

(72) CHAPPIE Thomas Allen, US; HELAL Christo-
pher John, US; KORMOS Bethany Lyn, US; 
TUTTLE Jamison Bryce, US; VERHOEST 
Patrick Robert, US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Deriva ţi ai imidazo-triazinei ca inhibitori ai 

PDE10 
(57) Prezenta invenţie se referă la o clasă nouă de 

derivaţi ai triazinei, descrişi prin formula I de 
mai jos, în care A, X, R1, R2, R3 şi R4 sunt aşa 
cum sunt definiţi în descriere, precum şi la 
utilizarea acestor derivaţi ca inhibitori ai 
fosfodiesterazei 10 (PDE10). 

 
 
 Revendicări: 20 

* 
*     * 

(54) Imidazo-triazine derivatives as PDE10  
            inhibitors  
(57) The present invention is directed to a new 

class of triazine derivatives as described by 
formula (I) below, in which A, X, R1, R2, R3, 
and R4 are as defined in the disclosure and to 
the use of such derivatives as phospho-
diesterase 10 (PDE10) inhibitors. 

 
 
  Claims: 20 

* 
*     * 

(54) Производные имидазотриазина в каче-
стве ингибиторов PDE10 

(57) Настоящее изобретение относится к ново-
му классу производных триазина, как опи-
сано формулой I ниже, где A, X, R1, R2, R3 и 
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R4 являются такими, как определено в опи-
сании, а также к применению этих произ-
водных в качестве ингибиторов фосфоди-
эстеразы 10 (PDE10). 

 

 
 
 П. формулы: 20 
 

 
(21) a 2015 0091 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 491/052 (2006.01) 

C07D 403/14 (2006.01) 
C07D 405/14 (2006.01) 
C07D 471/08 (2006.01) 
A61K 31/4188 (2006.01) 
A61P 31/12 (2006.01) 

(22) 2012.11.16 
(31) 61/560654 
(32) 2011.11.16 
(33) US 
(62) a 2013 0029, 2015.09.23 
(85) 2013.05.16 
(86) PCT/US2012/065681, 2012.11.16 
(87) WO 2013/075029 A1, 2013.05.23 
(71) GILEAD PHARMASSET LLC., US 
(72) BACON Elizabeth M., US; COTTELL Jeromy 

J., US; KATANA Ashley Anne, US; KATO 
Darryl, US; KRYGOWSKI Evan S., US; LINK 
John O., US; TAYLOR James, US; TRAN 
Chinh Viet, US; TREJO MARTIN Teresa 
Alejandra, US; YANG Zheng-Yu, US; ZIPFEL 
Sheila, US 

(74) MARGINE Ion 
(54) Compu şi antivirali  
(57) Invenţia se referă la compuşi antivirali, 

compoziţii care conţin astfel de compuşi, la 
metode terapeutice care includ administrarea 
acestor compuşi, precum şi la procedee şi 
produse intermediare utilizate pentru 
prepararea unor astfel de compuşi. 

 
  Revendicări: 22 

* 
*     * 

(54)  Anti-viral compounds 
(57) The invention relates to anti-viral compounds, 

compositions containing such compounds, 

and therapeutic methods that include the ad-
ministration of such compounds, as well as to 
processes and intermediates useful for pre-
paring such compounds. 

 
  Claims: 22 

* 
*     * 

(54)  Противовирусные соединения 
(57) Изобретение относится к противовирусным 

соединениям, к композициям содержащим 
такие соединения, к методам лечения 
включающим прием этих соединений, а 
также к способам и промежуточным про-
дуктам, используемым для получения та-
ких соединений. 

 
 П. формулы: 22 
 

 
(21) a 2015 0075 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 498/04 (2006.01) 

C07D 409/14 (2006.01) 
A61K 31/5365 (2006.01) 
A61P 31/14 (2006.01) 

(22) 2013.12.31 
(31) PCT/CN2013/000038 
(32) 2013.01.16 
(33) CN 
(85) 2015.08.10 
(86) PCT/CN2013/001676, 2013.12.31 
(87) WO 2014/110705 A9, 2014.07.24 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP, US 
(72) YU Wensheng, CN; TONG Ling, CN; 

KOZLOWSKI Joseph A., US; SELYUTIN 
Oleg, US; CHEN Lei, CN; KIM Jae-Hun, KR; 
SHA Deyou, US; RIZVI Razia, US; SHANKAR 
Bandarpalle, US; HU Bin, CN; ZHONG Bin, 
CN; WANG Dahai, CN; HAO Jinglai, CN; WEI 
Wei, CN; JI Tao, CN; ZAN Shuai, CN 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Compu şi tetraciclici heterociclu-substitui ţi 

şi metode de utilizare a acestora pentru 
tratamentul bolilor virale  

(57) Invenţia se referă la compuşi tetraciclici 
heterociclu-substituiţi noi cu formula (I):  

(I) 
şi la săruri farmaceutic acceptabile ale aces-
tora, în care A, A', R2, R3 şi R5 au semnifi-
caţiile definite în descriere. Invenţia se referă 
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de asemenea la compoziţii cu conţinut de cel 
puţin un compus tetraciclic heterociclu-
substituit şi la metode de utilizare a com-
puşilor tetraciclici heterociclu-substituiţi pentru 
tratamentul sau prevenirea infecţiei HVC la 
pacient. 

 
  Revendicări: 21 

* 
*     * 

(54) Heterocycle-substituted tetracyclic com-
pounds and methods of use thereof for 
treatment of viral diseases  

(57) The invention relates to novel heterocycle-
substituted tetracyclic compounds of Formula 
(I): 

 
(I) 
and pharmaceutically acceptable salts there-
of, wherein A, A′, R2, R3, R4 and R5 are as de-
fined in the disclosure. The invention also re-
lates to compositions comprising at least one 
heterocycle-substituted tetracyclic compound, 
and methods of using the heterocycle-
substituted tetracyclic compounds for treating 
or preventing HCV infection in a patient.  

 
  Claims: 21 

* 
*     * 

(54) Замещенные гетероциклом тетрацикли-
ческие соединения и способы их при-
менения для лечения вирусных заболе-
ваний 

(57) Изобретение относится к новым замещен-
ным гетероциклом тетрациклическим со-
единениям формулы (I): 
 

(I) 
и к их фармацевтически приемлемым со-
лям, в которых A, A', R2, R3 и R5 определе-
ны в описании. Изобретение относится 
также к композициям, содержащим, по 

крайней мере, одно замещенное гетеро-
циклом тетрациклическое соединение, и к 
способам применения замещенных гете-
роциклом тетрациклических соединений 
для лечения или предупреждения инфек-
ции ВГС у пациента. 

 
 П. формулы: 21 
 

 
(21) a 2015 0102 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07K 16/28 (2006.01) 
(22) 2014.03.18 
(31) 13159794.0 
(32) 2013.03.18 
(33) EP 
(85) 2015.10.12 
(86) PCT/NL2014/050162, 2014.03.18 
(87) WO 2014/148895 A1, 2014.09.25 
(71) BIOCEROX PRODUCTS B.V., NL; JANSSEN 

PHARMACEUTICALS INC., US 
(72) SIMONS Petrus Johannes, NL; BOON Louis, 

NL; LUO Jinquan, US; BREZSKI Randall, US; 
GOLDBERG Monica, US 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Anticorpi umaniza ţi anti-CD134 (OX40) şi 

utilizarea acestora  
(57) Invenţia se referă la anticorpi care se leagă 

specific cu CD134 uman. Anticorpii anti-
CD134 umani se leagă specific la domeniul 
extracelular al CD134 uman, inclusiv la do-
meniile de legare a ligandului non-OX40 
(OX40L) al CD134 uman, care este exprimat, 
de exemplu, pe limfocitele T efectoare (Teffs) 
CD4 şi/sau CD8 umane activate uzual şi pe 
limfocitele T reglatoare supresoare  (Tregs) 
CD4 umane activate. Anticorpii anti-CD134 
umanizaţi sunt utili (de exemplu, pentru stimu-
larea funcţiei efectoare anticanceroase a Teffs 
şi/sau pentru inhibarea funcţiei de supresie a 
Tregs) pentru tratamentul cancerului. 

 
  Revendicări: 56 
  Figuri: 44 
  Lista secvenţelor: 152 

* 
*     * 

(54) Humanized anti-CD134 (OX40) antibodies 
and uses thereof 

(57) The invention provides antibodies that specifi-
cally bind to human CD134. Anti-human 
CD134 antibodies specifically bind to the ex-
tracellular domain of human CD134, including 
non-OX40 ligand (OX40L) binding domains 
on human CD134, which is expres-sed on 
e.g. activated human conventional effector 
CD4 and/or CD8 T lymphocytes (Teffs) and 
on activated human suppressive regulatory 
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CD4 T lymphocytes (Tregs). Humanized anti-
human CD134 antibodies are useful (e.g. to 
empower Teffs anti-cancer effector function 
and/or to inhibit Tregs suppressive function) 
for cancer treatment.  

 
  Claims: 56 
  Fig.: 44 
           List of seguences: 152 

* 
*     * 

(54) Гуманизированные антитела анти-
СD134 (OX40) и их использование 

(57) Изобретение относится к антителам, кото-
рые специфически связываются с челове-
ческим CD134. Человеческие  антитела ан-
ти-CD134 специфически связываются к 
внеклеточному домену человеческого 
CD134, включительно, к связывающим до-
менам  лиганда non-OX40 (OX40L) челове-
ческого CD134, который выражен, напри-
мер, на эффекторных Т лимфоцитах (Teffs)  
активированных обычно человеческих CD4 
и/или CD8 и на регуляторных супрессор-
ных Т лимфоцитах (Tregs) активированных 
человеческих CD4. Гуманизированные ан-
титела  анти-CD134  пригодны (например, 
для стимуляции противораковой эффек-
торной функции Teffs и/или ингибирования 
супрессорной функции Tregs) для лечения 
рака. 

 
 П. формулы: 56 
 Фиг.: 44 
 Перечень последовательностей: 152 
 

 
(21) a 2014 0089 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C12P 5/02 (2006.01) 

G01N 21/17 (2006.01) 
(22) 2014.08.22 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72) COVALIOV Victor, MD; SENICOVSCAIA Irina, 

MD; UNGUREANU Dumitru, MD 
(54) Procedeu de analiz ă expres a activit ăţii 

dehidrogenazei în biomasa fermentat ă 
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume 

la un procedeu expres de determinare a 
activităţii fermentului dehidrogenazei. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede intro-
ducerea în proba analizată a soluţiei de glu-
coză şi 2,3,5-trifenil-tetrazoliu clorurat (TTC), 
incubarea amestecului în condiţii de vid, ex-
tragerea ulterioară cu alcool, determinarea 
colorimetrică a densităţii optice a soluţiei 
colorate de trifenil-formazan (TFF) formate în 
rezultatul reacţiei de dehidrogenare a TTC cu 

calcularea ulterioară a activităţii, totodată, în 
componenţa amestecului supus analizei se in-
troduce scualenă, în cantitate de 
(5,0…5,5)10-4 % în raport cu volumul ames-
tecului analizat, şi soluţie tampon de fosfat 
până la pH-ul 7,2, iar în calitate de substrat se 
utilizează soluţie de 0,2 M de glucoză şi 2% 
TTC, procesul de incubare având loc în con-
diţii mezofile la temperatura de 33±1°C timp 
de 25…30 min şi agitarea ulterioară prin 
scuturare timp de 5 min. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Method for express analysis of dehydro-
genase activity in the fermented biomass  

(57) The invention relates to biotechnology, partic-
ularly to an express method for determining 
the dehydrogenase enzyme activity. 
The method, according to the invention, com-
prises the introduction into the analyzed sam-
ple of the glucose and 2,3,5-triphenyl-
tetrazolium chloride (TTC) solution, incubation 
of the mixture under vacuum, followed by ex-
traction with alcohol, colorimetric determina-
tion of the optical density of the colored 
triphenyl-formazan (TPP) solution obtained as 
a result of TTC dehydrogenation reaction fol-
lowed by calculation of activity, at the same 
time, into the composition of the analyzed 
mixture is introduced squalene, in an amount 
of (5.0…5.5)10-4 % to the volume of the ana-
lyzed mixture, and phosphate buffer solution 
up to pH 7.2, and as substrate is used 0.2 M 
glucose solution and 2% TTC, the incubation 
process is carried out in mesophilic conditions 
at a temperature of 33±1°C for 25…30 min 
and subsequent mixing by shaking for 5 min. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ ускоренного анализа активности 
дегидрогеназы в сбраживаемой био-
массе 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, а 
именно к способу ускоренного определе-
ния активности фермента дегидрогеназы. 
Способ, согласно изобретению, включает 
введение в анализируемую пробу раствора 
глюкозы и 2,3,5-трифенил-тетразолий хло-
ристого (ТТХ), инкубацию смеси в условии 
вакуума, последующее экстрагирование 
спиртом, колориметрическое определение 
оптической плотности окрашенного рас-
твора трифенил-формазана (ТФФ) полу-
ченного в результате реакции дегидриро-
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вания ТТХ с последующим расчетом ак-
тивности, при этом, в состав анализируе-
мой смеси вводят сквален, в количестве 
(5,0…5,5)10-4 % к объему анализируемой 
смеси, и фосфатный буферный раствор до 
рН 7,2, а в качестве субстрата используют 
раствор 0,2 М глюкозы и 2% ТТХ, процесс 
инкубации проводят в мезофильных усло-
виях при температуре 33±1°C в течение 
25…30 мин и последующее перемешива-
ние путем встряхивания в течение 5 мин. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(21) a 2014 0090 (13) A2 
(51) Int. Cl.: G01R 33/02 (2006.01) 
(22) 2014.08.26 
(71) SOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE 

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD 
(72) IOIŞER Anatolii, MD; ALEINICOV Eugheni, 

MD; LEPORDA Nicolae, MD; BARBUL Boris, 
MD 

(54)  Element cu prag magnetic  
(57) Invenţia se referă la domeniul de automatiza-

re, în special la senzori de câmp magnetic cu 
prag, în care se utilizează efectul Wiegand. 
Ele pot fi utilizate în debitmetre, senzori de 
viteză, a unghiului de rotaţie, de poziţionare şi 
pentru citirea cartelelor de identificare. 
Elementul cu prag magnetic conţine un miez 
magnetizat în formă de fascicul strâns de 
microconductoare turnate în izolaţie de sticlă 
cu firul bistabil din material magnetic dur, pre-
ponderent nanostructurat sau amorf, plasat în 
interiorul unei bobine din sârmă. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54)  Magnetic threshold element   
(57) The invention relates to the field of automati-

zation, in particular, to the threshold magnetic 
field sensors, wherein the Wiegand effect is 
used. They can be used in flowmeters, sen-
sors of velocity, of the angle of rotation, posi-
tioning and for reading identification cards. 
The magnetic threshold element comprises a 
magnetized core in the form of assembled 
bundle of cast microwires in glass insulation 
with bistable wire of hard magnetic material, 
preferably nanostructured or amorphous, 
placed inside a coil of wire. 

 
  Claims: 5 

  Fig.: 2 
* 

*     * 
(54)  Магнитный пороговый элемент 
(57) Изобретение относится к области автома-

тизации, в частности к пороговым датчикам 
магнитного поля, в которых используется 
эффект Виганда. Они могут быть исполь-
зованы в дебитомерах, датчиках скорости, 
угла вращения, позиционирования и для 
считывания идентификационных карт. 
Магнитный пороговый элемент содержит 
намагниченный сердечник в виде собран-
ного пучка литых микропроводов в стек-
лянной изоляции с бистабильным прово-
дом из магнитотвердого материала, пре-
имущественно наноструктурированного 
или аморфного, помещенного внутрь ка-
тушки из проволоки. 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 2 
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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.  
 
 

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, on the grounds provided for in  
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) 4398 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01) 

G01N 33/00 (2006.01) 
G01N 33/02 (2006.01) 
G01N 33/12 (2006.01) 

(21) a 2014 0081 
(22) 2014.08.12 
(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 

MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE 
TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

(72)  TAGADIUC Olga, MD; GUDUMAC Valentin, 
MD 

(54) Metodă de determinare a con ţinutului 
sumar de anserin ă şi carnozin ă în material 
biologic  

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
biochimie, şi poate fi folosită pentru cerceta-
rea proceselor biochimice ce au loc în orga-
nism, în special în ţesutul muscular, pentru 
aprecierea calităţii produselor din carne prin 
determinarea conţinutului sumar de anserină 
şi carnozină, diagnosticarea şi monitorizarea 
proceselor ce se desfăşoară în diferite stări 
fiziologice şi patologice. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se 
tratează materialul biologic cercetat cu o 
soluţie de Tween-20 sau Tween-80 de 
0,25…0,50% cu temperatura de 0…+4°C, 
luate în raport de 1:7, se omogenizează, apoi 
se adaugă o soluţie de 25…30% de acid sul-
fosalicilic, până la concentraţia finală de 
5,0…6,0%, se agită timp de 30 s şi se 
menţine la temperatura de 0…+4°C, timp de 
10 min, după care sedimentul format se 
înlătură prin centrifugare, apoi la extractul 
aproteic se adaugă o soluţie de 0,1 M de 
NaOH ce conţine suplimentar 0,50…0,75 
mM de trietilamină sau acetilcolină, extractul 
şi soluţia fiind luate în raport volumic de 1:9, 
se agită timp de 5 min la temperatura de 
25…30°C, apoi se adaugă soluţie metanolică 
de aldehidă ortoftalică de 1% în volum echi-
valent cu volumul extractului şi se agită timp 
de 60 s, după care se adaugă o soluţie de 
1,0…1,5 M de HCl şi se agită, apoi se lasă 
timp de 30…60 min, la temperatura de 
25…30°C; la fel se obţin probele de control şi 
standard, în care extractul aproteic este înlo-
cuit în proba de control cu un volum echiva-
lent de amestec ce conţine soluţie de 
0,25…0,50% de Tween-80 şi soluţie de 
25…30% de acid sulfosalicilic, luate în raport 
de 4:1, iar în proba standard cu soluţie ce 
conţine 4…6 mM/L de anserină sau carno-
zină, 0,25…0,50% de Tween-80 şi 5…6% de 
acid sulfosalicilic, după care se determină 

absorbţia probelor la lungimea de undă de 
640 nm şi se calculează conţinutul sumar de 
anserină şi carnozină. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for determining the total content 
of anserine and carnosine in biological 
material 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to biochemistry, and can be used for in-
vestigation of biochemical processes occur-
ring in the organism, in particular in muscular 
tissue, for evaluation of the quality of meat 
products by determining the total content of 
anserine and carnosine, diagnosis and moni-
toring of processes that occur in various 
physiological and pathological conditions. 
Summary of the invention consists in that the 
investigated biological material is treated with 
a 0.25…0.50% solution of Tween-20 or 
Tween-80 with the temperature of 0…+4°C, 
taken in the ratio of 1:7, is homogenized, and 
then is added a 25…30% solution of 
sulphosalicylic acid, up to the final concentra-
tion of 5.0…6.0%, is stirred for 30 s and is 
kept at the temperature of 0…+4°C, for 10 
min, after which the formed sediment is re-
moved by centrifugation, and then to the pro-
tein-free extract is added a solution of 0.1 M 
NaOH, which additionally comprises 
0.50…0.75 mM of triethylamine or acetylcho-
line, the extract and solution being taken in a 
volume ratio of 1:9, stirred for 5 min at the 
temperature of 25…30°C, followed by the ad-
dition of 1% methanol solution of orthophthalic 
aldehyde in a volume equivalent with the vol-
ume of the extract and stirred for 60 s, after 
which is added a solution of 1.0…1.5 M HCl 
and stirred, then is maintained for 30…60 min, 
at the temperature of 25…30°C; are also pre-
pared the control and standard samples, 
where the protein-free extract is replaced in 
the control sample with an equivalent volume 
of a mixture containing 0.25…0.50% solution 
of Tween-80 and 25…30% solution of 
sulphosalicylic acid, taken in a ratio of 4:1, and 
in the standard sample with a solution contain-
ing 4…6 mM/L of anserine or carnosine, 
0.25…0.50% solution of Tween-80 and 
5…6% of sulphosa-licylic acid, after which is 
determined the absorption of samples at the 
wavelength of 640 nm and is calculated the 
total content of anserine and carnosine. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Метод определения суммарного со-
держания ансерина и карнозина в био-
логическом материале 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к биохимии, и может быть исполь-
зовано для исследования биохимических 
процессов, происходящих в организме, в 
частности в мышечной ткани, для оценки 
качества мясных продуктов путем опре-
деления суммарного содержания ансери-
на и карнозина, диагностики и мониторин-
га процессов, которые протекают при раз-
личных физиологических и патологиче-
ских состояниях. 
Сущность изобретения заключается в том, 
что исследуемый биологический материал 
обрабатывают 0,25…0,50%-ым раствором 
Твин-20 или Твин-80 с температурой 
0…+4°C, при соотношении 1:7, гомогенизи-
руют, затем добавляют 25…30%-ый рас-
твор сульфосалициловой кислоты до ко-
нечной концентрации 5,0…6,0%, переме-
шивают в течение 30 с и выдерживают при 
температуре 0…+4°C, в течение 10 мин, 
после чего полученный осадок удаляют 
центрифугированием, затем к безбелково-
му экстракту добавляют раствор 0,1 моль 
NaOH, который дополнительно содержит 
0,50…0,75 ммоль триэтиламина или аце-
тилхолина, экстракт и раствор взятых при 
объемном соотношении 1:9, перемешива-
ют в течение 5 мин при температуре 
25…30°C, затем добавляют 1%-й мета-
нольный раствор ортофталевого альдеги-
да в эквивалентном объеме с объемом 
экстракта и перемешивают в течение 60 с, 
после чего добавляют раствор 1,0…1,5 
моль HCl и перемешивают, затем выдер-
живают в течение 30…60 мин, при темпе-
ратуре 25…30°C; также получают кон-
трольную и стандартную пробы, где без-
белковый экстракт замещают в контроль-
ной пробе эквивалентным объемом смеси, 
содержащей 0,25…0,50%-ый раствор Твин-
80 и 25…30%-ый раствор сульфосалици-
ловой кислоты, взятых при соотношении 
4:1, а в стандартной пробе раствором со-
держащим 4…6 ммоль/л ансерина или 
карнозина, 0,25…0,50%-ый раствор Твин-
80 и 5…6% сульфосалициловой кислоты, 
после чего определяют поглощение проб 
при длине волны 640 нм и рассчитывают 
суммарное содержание ансерина и карно-
зина. 

 
 П. формулы: 1 
 

(11) 4399 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 31/345 (2006.01) 

C07D 307/70 (2006.01) 
A61K 31/79 (2006.01) 
A61K 47/32 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 

(21) a 2015 0029 
(22) 2015.02.19 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  ROBU Ştefan, MD; PRISACARI Viorel, MD; 

DUCA Gheorghe, MD; FILIP Vitalie, MD 
(54) Material polimeric cu propriet ăţi anti-

bacteriene 
(57) Invenţia se referă la un material polimeric cu 

proprietăţi antibacteriene şi poate fi aplicată 
în medicină şi medicina veterinară. 
Materialul polimeric, conform invenţiei, con-
stă dintr-un copolimer de N-vinilpirolidonă cu 
acid metacrilic sau crotonic, grefat cu com-
pusul (E)-N'-((5-nitrofuran-2- il)metilen)izoni-
cotinohidrazidă (izofural). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Polymeric material with antibacterial 
properties   

(57) The invention relates to a polymeric material 
with antibacterial properties and may be ap-
plied in medicine and veterinary medicine. 
The polymeric material, according to the in-
vention, consists of a copolymer of N-
vinylpyrrolidone with crotonic or methacrylic 
acid, grafted with the (E)-N'-((5-nitrofuran-2-
yl)methylene)isonicotinohydrazide (isofural) 
compound. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Полимерный материал с антибактери-
альными свойствами 

(57) Изобретение относится к полимерному 
материалу с антибактериальными свойст-
вами и может найти применение в меди-
цине и ветеринарии.  
Полимерный материал, согласно изобре-
тению, состоит из сополимера N-винил-
пирролидона с метакриловой или крото-
новой кислотой, привитого соединением 
(E)-N'-((5-нитрофуран-2-ил)метилен)изони-
котингидразид (изофурал). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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(11) 4400 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B01D 53/52 (2006.01) 

B01D 53/02 (2006.01) 
B01D 53/34 (2006.01) 
B01J 20/30 (2006.01) 
B01J 20/02 (2006.01) 
B01J 20/285 (2006.01) 

(21) a 2014 0133 
(22) 2014.12.16 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  GUŢANU Vasile, MD 
(54) Procedeu de purificare a aerului de 

hidrogen sulfurat  
(57) Invenţia se referă la chimie, şi anume la un 

procedeu de purificare a aerului de hidrogen 
sulfurat. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede trecerea 
aerului ce conţine hidrogen sulfurat printr-o 
coloană cu anionit polimeric puternic bazic în 
formă Cl- , modificat cu compuşi de Bi(III), cu 
viteza de 1 L/min, totodată anionitul este 
modificat prin tratarea cu soluţie de 0,016 M 
Bi(NO3)3 cu pH-ul 0,25…0,35, în raport de 1:50, 
la temperatura de 55°C timp de 5,5 ore.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Process for air purification from sulphu-
reted hydrogen  

(57) The invention relates to chemistry, in particu-
lar to a process for air purification from sul-
phureted hydrogen. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the passage of air containing sul-
phureted hydrogen through a column with 
strongly basic polymer anionite in Cl- form, 
modified with compounds of Bi(III), with the 
rate of 1 L/min, at the same time the anionite 
is modified by treatment with a solution of 
0.016 M Bi(NO3)3 with pH 0.25…0.35, in the 
ratio of 1:50, at the temperature of 55°C for 
5.5 hours. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ очистки воздуха от сероводо-
рода 

(57) Изобретение относится к химии, а именно 
к способу очистки воздуха от сероводорода. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает прохождение воздуха содер-
жащего сероводород через колонну со 

сильноосновным полимерным анионитом 
в Cl- форме, модифицированным соеди-
нениями Bi(III), со скоростью 1 л/мин, при 
этом анионит модифицирован путем об-
работки раствором 0,016 М Bi(NO3)3 с рН 
0,25…0,35, в соотношении 1:50,  при тем-
пературе 55°C в течение 5,5 ч. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
(11) 4401 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B60K 16/00 (2006.01) 

F24J 2/54 (2006.01) 
(21) a 2015 0093 
(22) 2015.09.30 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU 
HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ, RO 

(72)  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; 
DUMITRESCU Cătălin, RO; CIOBANU Oleg, 
MD; CIOBANU Radu, MD; COZMA Ion, MD 

(54) Sistem de orientare a panourilor foto-
voltaice  

(57) Invenţia se referă la energetică, şi anume la 
instalaţiile pentru transformarea energiei 
solare în electrică. 
Sistemul de orientare a panourilor fotovol-
taice conţine panouri fotovoltaice (1), ampla-
sate pe suporturi (2), şi arbori (6) de orien-
tare a panourilor fotovoltaice (1) în plan 
meridional, legaţi cu un motor-reductor pre-
cesional prin intermediul unei serii de arbori. 
Arborii (6) sunt legaţi cinematic cu panourile 
fotovoltaice (1) în plan azimutal prin inter-
mediul unui sistem de bare (9, 13) articulate, 
amplasate într-o flanşă (12), legată cinematic 
cu arborele (6) de orientare a panourilor 
fotovoltaice (1) în plan meridional prin inter-
mediul unei transmisii şurub-piuliţă. 

 
  Revendicări:1 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54)  Photovoltaic panel orientation system   
(57) The invention relates to power engineering, 

namely to the solar-to-electric energy con-
version plants. 
The photovoltaic panel orientation system 
comprises photovoltaic panels (1), placed on 
supports (2), and shafts (6) for the orientation 
of photovoltaic panels (1) in the meridional 
plane, connected to a precession motor-
reducer by means of a series of shafts. The 
shafts (6) are kinematically coupled to the 
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photovoltaic panels (1) in the azimuthal plane 
by means of hinged bars (9, 13), placed in a 
flange (12), kinematically connected to the 
shaft (6) for the orientation of photovoltaic 
panels (1) in the meridional plane by means 
of a screw-nut transmission. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

(54) Система ориентирования фотоэлек-
трических панелей 

(57) Изобретение относится к энергетике, а 
именно к установкам для преобразования 
солнечной энергии в электрическую. 
Система ориентирования фотоэлектриче-
ских панелей содержит фотоэлектриче-
ские панели (1), расположенные на опо-
рах (2), и валы (6) ориентирования фото-
электрических панелей (1) в меридио-
нальной плоскости, соединенные с пре-
цессионным мотором-редуктором посред-
ством ряда валов. Валы (6) кинематиче-
ски  соединены с фотоэлектрическими па-
нелями (1) в азимутальной плоскости по-
средством системы шарнирных штанг (9, 
13), расположенных во фланце (12), ки-
нематически соединенном с валом (6) 
ориентации фотоэлектрических панелей 
(1) в меридиональной плоскости посред-
ством передачи винт-гайка. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 6 

 
 

 
 
 

(11) 4402 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07C 337/08 (2006.01) 

C07C 39/38 (2006.01) 
C07C 47/56 (2006.01) 
A61K 31/175 (2006.01) 
A61P 31/10 (2006.01) 

(21) a 2015 0084 
(22) 2015.09.04 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  GRAUR Vasilii, MD; ZARICIUC Elena, MD; 

USATAIA Irina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; 
RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD 

(54) Metil-N '-[(2-hidroxinaftalen-1-il)metiliden]-
N-prop-2-en-1-ilhidrazonotioat, care mani-
festă activitate antimicotic ă faţă de Can-
dida albicans 

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 
anume la un compus organic biologic activ 
din clasa tiosemicarbazonelor.  
Esenţa invenţiei constă în sinteza compu-
sului metil-N'-[(2-hidroxinaftalen-1-il)meti-
liden]-N-prop-2-en-1-ilhidrazonotioat cu for-
mula:  

CH2 CH CH2 NH C N

S

N

CH3

CH

OH

Compusul manifestă activitate antimicotică 
faţă de Candida albicans şi poate găsi 
aplicare în medicină şi medicina veterinară la 
profilaxia şi tratamentul micozelor. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Methyl-N'-[(2-hydroxynaphthalene-1-yl)me-
thylidene]-N-prop-2-en-1-ylhydrazonothi-
oate, exhibiting antifungal activity against 
Candida albicans  

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, namely, to a biologically active organic 
compound from the class of thiosemicar-
bazones. 
Summary of the invention consists in the 
synthesis of methyl-N'-[(2-hydroxynaphtha-
lene-1-yl)methylidene]-N-prop-2-en-1-ylhydra-
zonothioate compound of formula: 
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CH2 CH CH2 NH C N

S

N

CH3

CH

OH

The compound exhibits antifungal activity 
against Candida albicans and may find appli-
cation in medicine and veterinary medicine 
for the prophylaxis and treatment of my-
coses. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Метил-N'-[(2-гидроксинафтален-1-ил)ме-
тилиден]-N-проп-2-ен-1-илгидразоно-
тиоат, проявляющий противогрибко-
вую активность в отношении Candida 
albicans 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к биологически активному 
органическому соединению класса тиосе-
микарбазонов.  
Сущность изобретения заключается в 
синтезе соединения метил-N'-[(2-гидро-
ксинафтален-1-ил)метилиден]-N-проп-2-
ен-1-илгидразонотиоат формулы:  
 

CH2 CH CH2 NH C N

S

N

CH3

CH

OH

Соединение проявляет противогрибковую 
активность в отношении Candida albicans 
и может найти применение в медицине и 
ветеринарии для профилактики и лечения 
микозов. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
 

 
(11) 4403 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 405/14 (2006.01) 

C07D 491/052 (2006.01) 
A61K 31/4188 (2006.01) 
A61P 31/12 (2006.01) 

(21) a 2013 0029 
(22) 2012.11.16 
(31) 61/560654 
(32) 2011.11.16 

(33) US 
(85) 2013.05.16 
(86) PCT/US2012/065681, 2012.11.16 
(87) WO 2013/075029 A1, 2013.05.23 
(71)(73) GILEAD PHARMASSET LLC., US 
(72)  BACON Elizabeth M., US; COTTELL Jeromy 

J., US; KATANA Ashley Anne, US; KATO 
Darryl, US; KRYGOWSKI Evan S., US; LINK 
John O., US; TAYLOR James, US; TRAN 
Chinh Viet, US; TREJO MARTIN Teresa 
Alejandra, US; YANG Zheng-Yu, US; 
ZIPFEL Sheila, US 

(74) MARGINE Ion 
(54) Compu şi antivirali în baz ă de dihidro-

xiizocromen-naftoimidazoli condensa ţi 
(57) Invenţia se referă la compuşi antivirali, com-

poziţii şi utilizarea lor la tratamentul hepatitei 
C.  
Compuşii antivirali sunt definiţi prin formula 
de mai jos şi sărurile respective acceptabile 
farmaceutic 

Compoziţiile pot include un inhibitor nucleo-
zidic sau nucleotidic al polimerazei VHC 
NS5B. 

 
  Revendicări: 10 

* 
*     * 

(54) Antiviral compounds based on condensed 
dihydroxyisochromene-naphthoimidazoles 

(57) The invention relates to antiviral compounds, 
compositions and their use for treating hepa-
titis C. 
Antiviral compounds are defined by the fol-
lowing formula and corresponding pharma-
ceutically acceptable salts 

The compositions may include a nucleoside 
or nucleotide HCV NS5B polymerase inhibitor. 

 
  Claims: 10 

* 
*     * 
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(54) Противовирусные соединения на ос-
нове конденсированных дигидроксии-
зохромен-нафтоимидазолов 

(57) Изобретение относится к противовирус-
ным соединениям, к композициям и их 
применению для лечения гепатита С. 
Противовирусные соединения определе-
ны нижеследующей формулой и соответ-
ствующими фармацевтически приемле-
мыми солями 
 

Композиции могут включать нуклеозидный 
или нуклеотидный ингибитор VHC NS5B 
полимеразы. 

 
 П. формулы: 10 
 

 
(11) 4404 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 513/04 (2006.01) 

C07D 239/95 (2006.01) 
C07D 285/14 (2006.01) 
A61K 31/517 (2006.01) 
A61K 31/433 (2006.01) 
A61P 31/06 (2006.01) 

(21) a 2015 0028 
(22) 2015.03.18 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  MACAEV Fliur, MD; POGREBNOI Serghei, 

MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; 
BOLDESCU Veaceslav, MD; DUCA Gheor-
ghe, MD 

(54) Compusul 2-(propiltio)-5 H-[1,3,4]tiadiazo-
lo[2,3-b]chinazolin-5-on ă, care manifest ă 
activitate antituberculoas ă şi procedeu de 
sintez ă a acestuia  

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 
anume la sinteza unui compus nou, care 
poate găsi aplicare în medicină în calitate de 
preparat antituberculos. 
Esenţa invenţiei constă în sinteza com-
pusului 2-(propiltio)-5H-[1,3,4]tiadiazolo[2,3-
b]chinazolin-5-onă cu formula: 

N

N

S

N

O

S

, 
 
 

care manifestă activitate antituberculoasă.  
Procedeul de sinteză a compusului revendi-
cat constă în aceea că la soluţia ce conţine 
2-mercapto-5H-[1,3,4]tiadiazolo[2,3-b]china-
zolin-5-onă şi trietilamină în acetonă la 
fierbere şi agitare se adaugă iodură de 
propil. Amestecul de reacţie se agită timp de 
24 ore la reflux, apoi solventul se elimină pe 
evaporatorul rotativ, iar precipitatul format se 
spală cu apă, acetonă şi se usucă la aer. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) 2-(Propylthio)-5H-[1,3,4]thiadiazole[2,3-
b]quinazoline-5-one compound, exhibit-
ing antituberculous activity and method 
for synthesis thereof   

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, namely to the synthesis of a new com-
pound, which can find application in medicine 
as an antituberculous drug. 
Summary of the invention consists in the 
synthesis of 2-(propylthio)-5H-[1,3,4]thiadia-
zole[2,3-b]quinazoline-5-one compound of 
Formula: 

N

N

S

N

O

S

, 
exhibiting antituberculous activity. 
The method for synthesis of the claimed 
compound consists in that to the solution 
containing 2-mercapto-5H-[1,3,4]thiadiazo-
le[2,3-b]quinazoline-5-one and triethylamine 
in acetone upon boiling and stirring is added 
propyl iodide. The reaction mixture is stirred 
for 24 hours under reflux, after which the sol-
vent is removed on a rotary evaporator and 
the resulting precipitate is washed with wa-
ter, acetone and dried in the air. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Соединение 2-(пропилтио)-5H-[1,3,4]ти-
адиазол[2,3-b]хиназолин-5-он, прояляю-
щее противотуберкулезную активность 
и способ его синтеза 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к синтезу нового соедине-
ния, которое может найти применение в 
медицине в качестве противотуберкулез-
ного препарата. 
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Сущность изобретения состоит в синтезе 
соединения 2-(пропилтио)-5H-[1,3,4]тиадиа-
зол[2,3-b]хиназолин-5-он с формулой: 
 

N

N

S

N

O

S

, 
 

проявляющего противотуберкулезную ак-
тивность.  
Способ синтеза заявленного соединения 
состоит в том, что к раствору содержаще-
му 2-меркапто-5H-[1,3,4]тиадиазол[2,3-
b]хиназолин-5-он и триэтиламин в ацето-
не при кипячении и перемешивании до-
бавляют пропилйодид. Реакционную смесь 
перемешивают при кипячении с обратным 
холодильником в течение 24 часов, после 
чего удаляют растворитель на ротацион-
ном испарителе, а полученный осадок 
промывают водой, ацетоном и высушива-
ют на воздухе. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(11) 4405 (13) B1 
(51) Int. Cl.: F24J 3/00 (2006.01) 

F25B 29/00 (2006.01) 
B01F 3/00 (2006.01) 
B01F 3/02 (2006.01) 
B01F 3/08 (2006.01) 
B01F 11/02 (2006.01) 

(21) a 2014 0076 
(22) 2014.07.17 
(71)(73) COSOV Vilghelm, MD 
(72)  COSOV Vilghelm, MD; KLAUSER Victor, DE; 

COSOVA Tatiana, MD; MATIUŞENSCHI 
Alexandru, MD; LOZINSCAIA Iulia, MD; 
LOZINSCHI Victor, MD; BOGATÎI Sergiu, 
MD; GOLOVIHIN Evgheni, MD 

(54) Dispozitiv pentru intensificarea proceselor 
de amestecare şi înc ălzire a substan ţelor 
lichide şi/sau gazoase  

(57) Invenţia se referă la producerea amestecuri-
lor lichide şi/sau gazoase, şi poate fi utilizată 
la prepararea emulsiilor sau suspensiilor cu 
încălzire, încălzirea clădirilor, încălzirea con-
ductelor cu substanţe vâscoase, etc. 
Dispozitivul pentru intensificarea proceselor 
de amestecare şi încălzire a substanţelor 
lichide şi/sau gazoase conţine un corp 
cilindric cu o cameră de lucru, în care este 
instalat un arbore de acţionare (3) cu un rotor 
în formă de disc (21) cu virole mobile (22), o 

elice (32), montată pe arborele de acţionare 
(3), virole fixe (24), fixate pe peretele 
capacului (14) al corpului, formând statorul, 
racorduri de admisiune (29) şi de evacuare 
(16). Racordul de admisiune (29) este dotat 
cu un distribuitor conic (27) de flux. 
Dispozitivul mai conţine un distribuitor conic 
(30) cu caneluri, şi un reflector perforat (25) 
de flux, executat în formă de trunchi de con. 
Arborele de acţionare (3) este fixat într-un 
reazem cu rulmenţi, care conţine un cilindru 
(5), în care sunt amplasaţi pe ambele părţi 
ale arborelui (3) doi rulmenţi (6), (9), cutii de 
etanşare (10), şi un dop filetat (4). Cilindrul 
(5) este dotat la capăt cu un semicuplaj (2) 
cu o garnitură termoizolantă (1). 

 
  Revendicări: 6 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Device for intensification of liquid and/or 
gaseous substance mixing and heating 
processes 

(57) The invention relates to the production of 
liquid and/or gaseous mixtures, and can be 
used in the preparation of emulsions or sus-
pensions with heating, heating of buildings, 
heating of pipelines with viscous products, 
etc. 
The device for intensification of liquid and/or 
gaseous substance mixing and heating pro-
cesses comprises a cylindrical body with a 
working chamber, wherein is mounted a 
drive shaft (3) with a rotor in the form of a 
disk (21) with movable ferrules (22), an im-
peller (32), mounted on the drive shaft (3), 
fixed ferrules (24), attached to the wall of the 
cover (14) of the body to form a stator, inlet 
(29) and outlet (16) fittings. The inlet fitting 
(29) is provided with a conical flow distributor 
(27). The device also comprises a conical 
distributor (30) with grooves, and a perforat-
ed flow reflector (25), made in the shape of a 
truncated cone. The drive shaft (3) is fixed in 
a bearing support, which comprises a cylin-
der (5), wherein are placed on both sides of 
the shaft (3) two bearings (6), (9), gaskets 
(10) and a threaded plug (4). The cylinder (5) 
is provided at the end with a half-coupling (2) 
with a heat-insulating lining (1). 

 
  Claims: 6 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Устройство для интенсификации про-
цессов смешивания и нагревания жид-
ких и/или газообразных веществ 

(57) Изобретение относится к производству 
жидких и/или газообразных смесей, и мо-
жет быть использовано при приготовле-
нии эмульсий или суспензий с подогре-
вом, отоплении зданий, обогреве трубо-
проводов с вязкими продуктами, и др. 
Устройство для интенсификации процес-
сов смешивания и нагревания жидких 
и/или газообразных веществ содержит 
цилиндрический корпус с рабочей каме-
рой, в которой установлен приводной вал 
(3) с ротором в форме диска (21) с под-
вижными обечайками (22), крыльчатку 
(32), смонтированную на приводном валу 
(3), неподвижные обечайки (24), закреп-
ленные на стенке крышки (14) корпуса, с 
образованием статора, входной (29) и вы-
ходной (16) патрубки. Входной патрубок 
(29) снабжен коническим распределите-
лем (27) потока. Устройство также содер-
жит конический распределитель (30) с па-
зами, и перфорированный отражатель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (25) потока, выполненный в форме усе-
ченного конуса. Приводной вал (3) закре-
плен в подшипниковой опоре, которая со-
держит цилиндр (5), в котором размещены 
по обе стороны вала (3) два подшипника 
(6), (9), сальники (10), и резьбовая за-
глушка (4). Цилиндр (5) на конце снабжен 
полумуфтой (2) с термоизоляционной 
прокладкой (1). 

 
 П. формулы: 6 
 Фиг.: 2 
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FF9Y Brevete de inven ţie  
de scurt ă durat ă acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

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

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

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

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

patent. The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI, on the grounds provided for in 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O 

A 

Л 



  MD - BOPI 2/2016      INVENTIONS 

 38

(11) 1003 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01K 67/00 (2006.01) 
(21) s 2015 0109 
(22) 2015.08.05 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  GORBAN Victor, MD; GAVRILIŢA Lidia, MD; 
VOINEAC Vasile, MD; NASTAS Tudor, MD 

(54) Procedeu de înmul ţire în mas ă a entomo-
fagului Trichogramma evanescens W 

(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 
un procedeu de înmulţire în masă a ento-
mofagului Trichogramma evanescens W. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede sterili-
zarea ouălor de molie cerealieră Sitotroga 
cerealella O. prin tratarea acestora în decurs 
de 4...5 min cu raze infraroşii cu lungimea de 
undă de 750...1000 nm de la o sursă cu 
puterea de 250 W, situată la distanţa de 
250...300 mm de la ouăle amplasate într-un 
strat, menţinerea lor ulterioară la temperatura 
de 23…25°C şi umiditatea relativă a aerului 
de 75…85% în decurs de 5…7 zile, sepa-
rarea ouălor sterile şi înmulţirea entomo-
fagului cu utilizarea acestora. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54)  Process for mass rearing of entomophage 
Trichogramma evanescens W 

(57) The invention relates to agriculture, namely 
to a process for mass rearing of entomo-
phage Trichogramma evanescens W. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the sterilization of Sitotroga 
cerealella O. grain moth eggs by treating 
them for 4…5 min with infrared rays with a 
wavelength of 750…1000 nm from a source 
with a power of 250 W, situated at a distance 
of 250…300 mm from the eggs placed in a 
layer, their subsequent maintenance at the 
temperature of 23…25°C and relative hu-
midity of 75…85% for 5…7 days, separation 
of sterile eggs and rearing of entomophage 
with their use. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ массового разведения энтомо-
фага Trichogramma evanescens W 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, а именно к способу массового 
разведения энтомофага Trichogramma 
evanescens W. 

Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает стерилизацию яиц зерновой 
моли Sitotroga cerealella O. путем обра-
ботки в течение 4...5 мин инфракрасными 
лучами с длиной волны 750...1000 нм от 
источника мощностью 250 Вт, находяще-
гося на расстоянии 250...300 мм от распо-
ложенных в один слой яиц, последующую 
их выдержку при температуре 23…25°C и 
относительной влажности воздуха 
75…85% в течение 5…7 дней, отделение 
стерильных яиц и разведение энтомофага 
с их использованием. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1004 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2015.01) 

A61K 36/42 (2015.01) 
A61K 36/21 (2015.01) 
B82Y 5/00 (2015.01) 

(21) s 2015 0054 
(22) 2015.04.10 
(71)(72)(73) GHICAVÎI Vitalie, MD 
(54) Metodă de tratament al obstruc ţiei 

infravezicale cauzate de hiperplazia 
benign ă de prostat ă 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
urologie şi poate fi utilizată pentru tratamen-
tul obstrucţiei infravezicale cauzate de hiper-
plazia benignă de prostată. 
Conform invenţiei, metoda constă în aceea 
că o dată în zi, per rectum, prin microclisme 
se administrează în volum de 30 ml un 
amestec ozonat pe bază de ulei de dovleac, 
obţinut prin presare la rece, ce conţine 5 mg 
de nanoparticule de oxid de zinc şi argint, 
luate în raport de 9:1, cu concentraţia 
ozonului de 9000 µg/l şi 5 mg de un inhibitor 
al 5α reductazei, apoi după 2,5 ore se goleş-
te complet vezica urinară şi se instilează 150 
ml de un amestec ozonat, pe bază de ulei de 
amarant, obţinut prin presare la rece cu 
concentraţia ozonului de 10000 µg/l, ce 
conţine 5 mg de nanoparticule de oxid de 
zinc şi argint, luate în raport de 9:1, seria de 
tratament constituie 40 zile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for the treatment of infravesical 
obstruction caused by benign prostatic 
hyperplasia  

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to urology and can be used for the treat-
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ment of infravesical obstruction caused by 
benign prostatic hyperplasia. 
According to the invention, the method con-
sists in that once a day, per rectum, through 
microclysters is administered in a volume of 
30 ml an ozonated mixture based on pump-
kin oil, obtained by cold pressing, which con-
tains 5 mg of zinc oxide and silver nanoparti-
cles, taken in the ratio of 9:1, with the ozone 
concentration of 9000 µg/L and 5 mg of a 5-
alpha-reductase inhibitor, then after 2.5 
hours is completely emptied the urinary 
bladder and instilled 150 ml of an ozonated 
mixture based on amaranth oil, obtained by 
cold pressing with the ozone concentration of 
10000 µg/L, which contains 5 mg of zinc ox-
ide and silver nanoparticles, taken in the ratio 
of 9:1, the treatment course is 40 days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения инфравезикальной об-
струкции вызванной доброкачествен-
ной гиперплазией предстательной же-
лезы 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к урологии и может быть исполь-
зовано для лечения инфравезикальной 
обструкции, вызванной доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы. 
Согласно изобретению, метод состоит в 
том, что один раз в день, per rectum, через 
микроклизмы вводят в обьёме 30 мл озо-
нированную смесь на основе тыквенного 
масла, полученного путем холодного 
прессования, которое содержит 5 мг нано-
частиц оксида цинка и серебра, взятых в 
соотношении 9:1 с концентрацией озона 
9000 мкг/л и 5 мг ингибитора 5-альфа-
редуктазы, затем через 2,5 часа полно-
стью опорожняют мочевой пузырь и ин-
стиллируют 150 мл озонированной смеси, 
на основе амарантового масла, получен-
ного путем холодного прессования с кон-
центрацией озона  10000 мкг/л, которое 
содержит 5 мг наночастиц оксида цинка и 
серебра, взятых в соотношении 9:1, курс 
лечения составляет 40 дней. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
 
 
 

(11) 1005 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61M 15/00 (2006.01) 
(21) s 2015 0132 
(22) 2015.09.28 
(71)(72)(73) GULPA Alexandru, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Inhalator  
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală şi este 

destinată pentru inhalarea pulmonară sau 
nazală a uleiurilor eterice şi a altor preparate 
medicamentoase lichide. 
Inhalatorul conţine un corp (1) pentru prepa-
ratul de inhalat cu un capac (2) demontabil 
cu muştiuc (3), o intercalaţie (4) demontabilă 
absorbantă de umiditate, amplasată pe fun-
dul corpului (1), cel puţin două tuburi (5 şi 6) 
pentru captarea aerului, care sunt instalate în 
nişte orificii străpunse, executate în capac 
(2), şi care intră în interiorul corpului (1), de 
asemenea conţine dispozitive de închidere (7) 
pentru orificiile de intrare ale tuburilor (5 şi 6).  
Inhalatorul poate conţine un ajutaj pe muş-
tiuc (3) în formă de Y cu două orificii de ieşire 
pentru inhalarea nazală.  
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în adap-
tarea inhalatorului pentru utilizare de către 
pacienţii, care suferă de boli respiratorii. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Inhaler   
(57) The invention relates to medical engineering 

and is intended for pulmonary or nasal inha-
lation of essential oils and other liquid medic-
inal drugs. 
The inhaler comprises a housing (1) for the 
inhaled drug with a removable cover (2) with 
a mouthpiece (3), a removable moisture ab-
sorbing insert (4), placed at the bottom of the 
housing (1), at least two air intake tubes (5 
and 6), which are installed in through holes, 
made in the cover (2), and which are enter-
ing inside the housing (1), and also compris-
es overlapping devices (7) for the inlets of 
the tubes (5 and 6). 
The inhaler may comprise a nozzle on the 
mouthpiece (3) in the form of Y with two out-
lets for nasal inhalation. 
The technical result of the invention consists 
in adapting the inhaler for use by patients 
suffering from respiratory diseases. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 3 

* 
*     * 
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(54) Ингалятор  
(57) Изобретение относится к медицинской 

технике и предназначено для пульмо-
нального или назального вдыхания эфир-
ных масел и других жидких медицинских 
препаратов. 
Ингалятор содержит корпус (1) для инга-
лируемого препарата со съемной крышкой 
(2) с мундштуком (3), установленную на 
дне корпуса (1) съемную поглощающую 
влагу вставку (4), по меньшей мере, две 
воздухозаборные трубки (5 и 6), которые 
установлены в выполненных в крышке (2) 
сквозных отверстиях и которые входят во-
внутрь корпуса (1), а также содержит пе-
рекрывающие приспособления (7) для 
входных отверстий трубок (5 и 6).  
Ингалятор может содержать насадку на 
мундштук (3) в форме Y с двумя выходными 
отверстиями для назальной ингаляции. 
Технический результат изобретения со-
стоит в адаптировании ингалятора к при-
менению пациентами, страдающими рес-
пираторными заболеваниями. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 3 

 
 
 
 
(11) 1006 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01) 

C12G 1/02 (2006.01) 
(21) s 2015 0112 
(22) 2015.08.13 
(71)(73) PRIDA Ivan, MD 
(72)  PRIDA Ivan, MD; BĂLĂNUŢA Anatol, MD; 

IALOVAIA Antonina, MD; KRAJEVSKAIA 
Alla, MD; BODIUL Valentin, MD; ŢÎRA 
Valeriu, MD; LUCA Vasile, MD; TIRON 
Nicolae, MD 

(54)  Procedeu de fabricare a vinului ro şu 
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi 

anume la un procedeu de fabricare a vinului 
roşu. 
Procedeul, conform invenţiei, include zdrobi-
rea şi desciorchinarea strugurilor cu obţine-
rea mustuielii, amestecarea mustuielii cu vin 
tânăr în cantitate de cca 50…65% din 
volumul de mustuială, introducerea treptată a 
amestecului într-un vas de macerare-
fermentare cu scurgerea concomitentă a 
amestecului de must proaspăt şi vin tânăr 
până la atingerea unui volum de boştină în 
amestecul din vasul de macerare-fermentare 
de 65…90%, dirijarea amestecului scurs de 
must proaspăt şi vin într-un vas de fermen-
tare, fermentarea acestuia cu obţinerea vinu-
lui tânăr concomitent cu extragerea-macera-
rea boştinei în decurs de 24…72 ore prin 
recircularea vinului tânăr din vasul de 
fermentare în vasul de macerare-fermentare în 
cantitate de 25…50% din volumul de amestec 
din vasul de macerare-fermentare, în decurs de 
25…35 min, o dată la 2…5 ore, precum şi 
separarea vinului tânăr de boştină. 

 
  Revendicări:1 

* 
*     * 

(54) Process for producing red wine  
(57) The invention relates to the wine industry, 

namely to a process for producing red wine. 
The process, according to the invention, 
comprises crushing and destemming of 
grapes to obtain the squash, mixing of the 
squash with young wine in an amount of 
about 50…65% of the squash volume, grad-
ual introduction of the mixture into a macera-
tion-fermentation tank with simultaneous 
draining of the mixture of fresh must and 
young wine until the attainment of a volume 
of drained squash in the mixture in the mac-
eration-fermentation tank of 65…90%, direc-
tion of the drained mixture of fresh must and 
wine in a fermentation tank, its fermentation 
with the production of young wine simultane-
ously with the extraction-maceration of the 
squash for 24…72 hours by recirculation of the 
young wine from the fermentation tank into the 
maceration-fermentation tank in an amount of 
25…50% of the volume of mixture in the mac-
eration-fermentation tank, for 25…35 min, once 
in 2…5 hours, and separation of the young 
wine from the drained squash. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54)  Способ производства красного вина 
(57) Изобретение относится к винодельческой 

промышленности, а именно к способу 
производства красного вина. 
Способ, согласно изобретению, включает 
дробление и гребнеотделение винограда 
с получением мезги, смешивание мезги с 
молодым вином в количестве около 
50…65% от объема мезги, постепенное 
введение смеси в емкость для настаива-
ния-брожения с одновременным стекани-
ем смеси свежего сусла и молодого вина 
до достижения объема стекшей мезги в 
смеси из емкости для настаивания-
брожения  65…90%, направление стекшей 
смеси свежего сусла и вина в емкость для 
брожения, ее сбраживание с получением 
молодого вина одновременно с экстраги-
рованием-настаиванием стекшей мезги в 
течение 24…72 часов путем рециркуляции 
молодого вина из емкости для брожения в 
емкость для настаивания-брожения в ко-
личестве 25…50% от объема  смеси в ем-
кости для настаивания-брожения, в тече-
ние 25…35 минут, один раз в 2…5 часов, 
а также отделение молодого вина от 
стекшей мезги. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1007 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F03B 13/12 (2006.01) 

F03B 13/26 (2006.01) 
(21) s 2015 0130 
(22) 2015.09.22 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; 

GUŢU Marin, MD 
(54)  Instala ţie mareic ă (variante)  
(57) Invenţia se referă la sisteme de conversie a 

energiei de la sursele regenerabile, şi anume 
la instalaţii de conversie a energiei fluxurilor 
şi refluxurilor.  
Instalaţia mareică, conform primei variante, 
include un rotor cu pale (4) cu profil hidro-
dinamic, arborele căruia este legat rigid cu 
rotorul unui generator electric cu magneţi 
permanenţi. Palele (4) sunt instalate pe 
butucul (5) rotorului prin intermediul unor osii 
(6) şi al unor tije (7), instalate în caneluri (8), 
executate pe butuc (5) în formă de arc de 
cerc. 
Conform variantei a doua, instalaţia mareică 
include două rotoare cu pale cu profil 
hidrodinamic, instalate din părţile opuse ale 

generatorului electric. Arborele unui rotor cu 
pale este legat rigid cu rotorul generatorului 
electric, iar arborele celui de-al doilea este 
legat printr-un cuplaj unisens cu statorul 
generatorului electric. Palele rotoarelor sunt 
instalate pe butuci orientate unele faţă de 
celelalte la un unghi de 180º. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 7 

* 
*     * 

(54)  Tidal plant (embodiments)  
(57) The invention relates to systems for the con-

version of energy from renewable sources, 
namely to tides energy conversion plants. 
The tidal plant, according to a first embodi-
ment, comprises a rotor with blades (4) with 
hydrodynamic profile, which shaft is rigidly 
connected to the rotor of an electric genera-
tor with permanent magnets. The blades (4) 
are installed on the hub (5) of the rotor by 
means of axes (6) and rods (7), installed in 
grooves (8), made on the hub (5) in the form 
of an arc of a circle. 
According to a second embodiment, the tidal 
plant comprises two rotors with blades with 
hydrodynamic profile, installed on the oppo-
site sides of the electric generator. The shaft 
of one rotor with blades is rigidly connected 
to the rotor of the electric generator and the 
shaft of the second is connected through an 
overrunning clutch to the stator of the electric 
generator. The blades of the rotors are in-
stalled on the hubs directed relative to each 
other at an angle of 180°. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 7 

* 
*     * 

(54)  Приливная установка (варианты) 
(57) Изобретение относится к системам пре-

образования энергии от возобновляемых 
источников, а именно к установкам преоб-
разования энергии приливов и отливов. 
Приливная установка, согласно первому 
варианту, включает ротор с лопастями (4) 
с гидродинамическим профилем, вал ко-
торого жестко связан с ротором электри-
ческого генератора на постоянных магни-
тах. Лопасти (4) установлены на ступице 
(5) ротора посредством осей (6) и стерж-
ней (7), установленных в выполненных на 
ступице (5) в виде дуги окружности канав-
ках (8). 
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Согласно второму варианту, приливная 
установка включает два ротора с лопа-
стями с гидродинамическим профилем, 
установленные с противоположных сто-
рон электрического генератора. Вал одно-
го ротора с лопастями жестко связан с ро-
тором электрического генератора, а вал 
второго связан через обгонную муфту со 
статором электрического генератора. Ло-
пасти роторов установлены на ступицах 
направленными друг относительно друга 
на угол 180º. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 7 

 
 
 

 
(11) 1008 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G01L 3/24 (2006.01) 

G01L 3/26 (2006.01) 
(21) s 2015 0084 
(22) 2015.06.23 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE 

ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. 
Ghiţu", MD 

(72)  SAINSUS Iurii, MD; CONEV Alexei, MD; 
RUSSEV Iurii, MD; SIDORENKO Anatolie, 
MD; BEJAN Ion, MD; TOMŞA Nicolai, MD 

(54) Sistem şi metod ă de măsurare a randa-
mentului ma şinii Stirling  

(57) Invenţia se referă la tehnica de măsurare şi 
poate fi utilizată la măsurarea randamentului 
maşinilor mecanice cu ciclul Stirling. 
Sistemul şi metoda de măsurare a randa-
mentului maşinii Stirling includ un motor-
generator de curent continuu (12), unit cu 
arborele (9) maşinii Stirling, şi un măsurător 
de turaţii (11), amplasate în interiorul corpului 
(10) maşinii Stirling, de asemenea include un 
măsurător de temperatură la distanţă (1) 

pentru măsurarea temperaturii cilindrului 
fierbinte (2) al maşinii Stirling şi un măsurător 
de temperatură la distanţă (21) pentru măsu-
rarea temperaturii cilindrului rece (20) al 
maşinii Stirling. Motorul-generator (12) este 
conectat la o sursă de curent continuu (18) 
printr-un condensator (13), un voltmetru (14), 
o rezistenţă activă (16), un ampermetru (15), 
un condensator (17) şi o diodă (19). Sistemul 
mai include un element de încălzire (4), am-
plasat într-un corp termoizolant (5) şi fixat pe 
un corp termoconductor (3), cu care contac-
tează strâns cilindrul fierbinte (2), totodată 
elementul de încălzire (4) este conectat la o 
sursă suplimentară de curent continuu (8) 
printr-un ampermetru (6) şi un voltmetru (7). 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) System and method for measuring the 
efficiency of the Stirling machine   

(57) The invention relates to the measuring 
equipment and can be used for measuring 
the efficiency of the Stirling cycle mechanical 
machines. 
The system and method for measuring the 
efficiency of the Stirling machine include a 
motor-direct current generator (12), connect-
ed to the shaft (9) of the Stirling machine, 
and a revolution meter (11), placed inside the 
body (10) of the Stirling machine, and also 
includes a remote temperature gauge (1) for 
measuring the temperature of the hot cylin-
der (2) of the Stirling machine and a remote 
temperature gauge (21) for measuring the 
temperature of the cold cylinder (20) of the 
Stirling machine. The motor-generator (12) is 
connected to a direct-current source (18) 
through a capacitor (13), a voltmeter (14), an 
active resistance (16), an ammeter (15), a 
capacitor (17) and a diode (19). The system 
further includes a heating element (4), placed 
in a heat-insulating body (5) and fixed on a 
heat-conducting body (3), with which closely 
contacts the hot cylinder (2), at the same 
time the heating element (4) is connected to 
an additional direct-current source (8 ) 
through an ammeter (6) and a voltmeter (7). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 4 

* 
*     * 
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(54) Система и метод измерения коэффи-
циента полезного действия машины 
Стирлинга 

(57) Изобретение относится к измерительной 
технике и может быть использовано для 
измерения коэффициента полезного дей-
ствия механических машин с циклом 
Стирлинга. 
Система и метод измерения коэффициен-
та полезного действия машины Стирлинга 
включают расположенные в корпусе (10) 
машины Стирлинга мотор-генератор по-
стоянного тока (12), соединенный с валом 
(9) машины Стирлинга, и измеритель обо-
ротов (11), а также включает дистанцион-
ный измеритель температуры (1) для из-
мерения температуры горячего цилиндра 
(2) машины Стирлинга и дистанционный 
измеритель температуры (21) для изме-
рения температуры холодного цилиндра 
(20) машины Стирлинга. Мотор−генератор 
(12) подключен к источнику постоянного 
тока (18) через конденсатор (13), вольт-
метр (14), активное сопротивление (16), 
амперметр (15), конденсатор (17) и диод 
(19). Система еще включает нагреватель-
ный элемент (4), расположенный в тепло-
изоляционном корпусе (5) и закрепленный 
на теплопроводящем корпусе (3), с кото-
рым тесно контактирует горячий цилиндр 
(2), при этом нагревательный элемент (4) 
подключен к дополнительному источнику 
постоянного тока (8) через амперметр (6) 
и вольтметр (7). 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 4 

 
 
 

 
(11) 1009 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G01N 33/50 (2015.01) 
(21) s 2015 0029 
(22) 2015.03.02 
(71)(73) NICORICI Aliona, MD 
(72)  MEREUŢĂ Ion, MD; NICORICI Aliona, MD; 

STRATAN Valentina, MD 
 
 
 

(54) Metodă de determinare a predispunerii 
persoanei la dezvoltarea limfomului non-
Hodgkin  

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
oncohematologie şi poate fi utilizată pentru 
determinarea predispunerii persoanei la dez-
voltarea limfomului non-Hodgkin. 
Conform invenţiei, metoda constă în aceea 
că la persoanele la care se determină geno-
tipul Arg/Arg al codonului genei XRCC1 su-
plimentar se determină şi raportul imunoglo-
bulinelor IgM şi IgG şi în cazul în care rapor-
tul constituie 0,03 …0,24, se constată pre-
dispunerea persoanei la dezvoltarea limfo-
mului non-Hodgkin. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for determining the susceptibility 
of a person to the development of non-
Hodgkin lymphoma 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to hematology and can be used for de-
termining the susceptibility of a person to the 
development of non-Hodgkin lymphoma. 
According to the invention, the method con-
sists in the fact that persons in whom is de-
termined the Arg/Arg genotype of the XRCC1 
gene codon is additionally determined the ra-
tio of IgM and IgG immunoglobulins and 
where the ratio is 0.03…0.24, it is estab-
lished the person’s susceptibility to the de-
velopment of non-Hodgkin lymphoma. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод определения предрасположен-
ности человека к развитию лимфома 
нон-Ходжкин 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к онкохематологии и может 
быть использовано для определения 
предрасположенности человека к разви-
тию лимфома нон-Ходжкин. 
 Согласно изобретению, метод состоит в 
том, что у лиц, у которых определяют ге-
нотип Аrg/Аrg кодона гена XRCC1, допол-
нительно определяют и соотношение им-
муноглобулинов IgМ и IgG и в случае, ко-
гда соотношение составляет 0,03…0,24, 
констатируют предрасположенность че-
ловека к развитию лимфома нон-Ходжкин. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 1010 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H01C 17/00 (2006.01) 

H01C 17/04 (2006.01) 
(21) s 2015 0125 
(22) 2015.09.11 
(71)(72)(73) DIMITRACHI Sergiu, MD; DIMITRACHI 

Nicolae, MD; IOV Vasile, MD; ILIESCU 
Grigore, MD; CIOLAN Alexandru, MD 

(54) Instala ţie şi procedeu de confec ţionare a 
unei piese bobinate cu structur ă de tip 

0−RC   

(57) Invenţia se referă la procedee de confec-
ţionare a pieselor bobinate şi poate fi utilizată 
în domeniile construcţiei aparatelor de 
precizie, radioelectronicii şi al tehnicii de calcul, 
în confecţionarea elementelor de defazaj şi 
elementelor pentru circuite selective. 
Instalaţia şi procedeul de confecţionare a 
unei piese bobinate cu structură de tip 

0−RC , care se confecţionează din n 

microcabluri coaxiale, constă în debobinarea 
microcablurilor de pe bobine debitoare şi 
bobinarea acestora pe un suport circular. La 
atingerea cantităţii prestabilite de microcablu, 
bobinarea se stopează. Piesa bobinată obţi-
nută se elimină de pe suport şi se scufundă 
într-un vas cu contactol, capetele rămânând 
în afară, după care se usucă la temperatura 
camerei. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 10 

* 
*     * 

(54) Installation and method for manufacturing 

a reeled article with 0−RC type structure 
(57) The invention relates to methods for manu-

facturing reeled articles and can be used in 
the fields of designing accurate measure-
ment devices, radio electronics and comput-
er engineering, in the manufacture of phase-
shifting elements and elements for selecting 
circuits. 
The installation and method for manufactur-

ing a reeled article with 0−RC  type struc-

ture, which is manufactured of n coaxial 
microwires, consists in unreeling of micro-
wires from the releasing bobbins and their 
reeling onto a circular holder. Upon reaching 
a predetermined amount of microwire, the 
reeling is stopped. The obtained reeled arti-
cle is removed from the holder and immersed 
in a container with contactol, the ends re- 
 

maining outside, and then dried at room 
temperature. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 10 

* 
*     * 

(54) Установка и способ изготовления мо-

точного изделия структуры 0−RC типа 

(57) Изобретение относится к способам изго-
товления моточных изделий и может быть 
использовано в областях конструирования 
приборов точных измерений, радиоэлек-
троники и вычислительной техники, в из-
готовлении фазосдвигающих элементов и 
элементов для избирательных цепей. 
Установка и способ изготовления моточ-

ного изделия структуры 0−RC  типа, ко-

торое изготавливается из n коаксиальных 
микропроводов, состоит в размотке мик-
ропроводов с отдающих бобин и их на-
мотке на круговой держатель. При дости-
жении заданного количества микрокабеля, 
намотку останавливают. Полученное мо-
точное изделие удаляют с держателя и 
погружают в ёмкость с контактолом, ос-
тавляя концы снаружи, после чего сушат 
при комнатной температуре. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 10 
 

 
(11) 1011 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H04B 3/32 (2006.01) 

H04B 3/54 (2006.01) 
G01R 27/16 (2006.01) 

(21) s 2015 0082 
(22) 2015.06.18 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE 

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

(72)  PENIN Alexandru, MD; SIDORENK Anatolie, 
MD; DONU Sofia, MD 

(54) Procedeu de transmitere a trei semnale 
prin linia de comunica ţie cu patru 
conductoare  

(57) Invenţia se referă la procedee de transmitere 
a trei semnale şi poate fi utilizată în interfeţe 
de comunicaţie la transmiterea informaţiei, la 
măsurarea valorilor a trei termo- sau 
tenzorezistoare. 
Esenţa invenţiei constă în faptul că valorile 
curenţilor la intrarea şi la ieşirea liniei de 
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comunicaţie, care corespund valorilor carac-
teristice ale conductanţelor, formează două 
sisteme de coordonate proiective. În acest 
scop sunt utilizaţi curenţii de deplasare cu 
valori necesare. Coordonatele proiective ale 
punctelor faţă de sistemul lor de coordonate 
sunt egale între ele. Măsurând curenţii la 
intrare, se restabilesc coordonatele proiecti-
ve ale punctului şi se calculează valorile 
conductanţelor informaţionale sau ale 
semnalelor. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Method for transmission of three signals 
through the four-wire communication line 

(57) The invention relates to methods for trans-
mission of three signals and can be used in 
communication interfaces upon transmission 
of information, measurement of values of 
three thermo- or tensoresistors. 
Summary of the method consists in that the 
current values at the input and output of the 
communication line, corresponding to the 
characteristic conductance values, form two 
projective coordinate systems. For this pur-
pose, the bias currents of required value are 
used. The projective coordinates of the 
points with respect to their coordinate sys-
tems are equal between them. By measuring 
the currents at the input, the projective coor-
dinates of the point are reduced and are cal-
culated the values of the information 
conductances or signals. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Способ передачи трех сигналов по че-
тырехпроводной линии связи 

(57) Изобретение относится к способам пере-
дачи трех сигналов и может быть исполь-
зовано в интерфейсах связи при передаче 
информации, измерения значений трех 
термо- или тензорезисторов. 
Сущность способа состоит в том, что зна-
чения токов на входе и выходе линии свя-
зи, соответствующие характерным значе-
ниям проводимостей, образуют две про-
ективные системы координат. Для этого 
используют токи смещения необходимой 
величины. Проективные координаты точек 
относительно своих систем координат 
равны между собой. Измеряя токи на вхо-
де, восстанавливают проективные коор-
динаты точки и рассчитывают значение 
информационных проводимостей или сиг-
налов. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 5 
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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 

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 MD 4355 C1 A61F 9/007 (2006.01) 
A61F 9/00 (2006.01) 
A61M 1/00 (2006.01) 

a 2014 0010 2014.01.29 7/2015 

2 MD 4356 C1 C07F 15/02 (2006.01) 
C07D 213/86 (2006.01) 
C12N 1/12 (2006.01) 
C12R 1/89 (2006.01) 

a 2014 0066 2014.07.09 7/2015 

3 IT 4357 C1 C12G 1/02 (2006.01) 
C12F 3/02 (2006.01) 

a 2011 0091 2009.03.18 7/2015 

4 MD 4358 C1 C12M 1/107 (2006.01) 
C12F 3/10 (2006.01) 
C02F 3/28 (2006.01) 
C02F 11/04 (2006.01) 
C02F 103/20 (2006.01) 
C02F 103/32 (2006.01) 
C12P 5/02 (2006.01) 
C12P 3/00 (2006.01) 
C07C 9/04 (2006.01) 
C01B 3/02 (2006.01) 
B01D 53/00 (2006.01) 

a 2014 0013 2014.02.19 7/2015 

5 MD 4359 C1 C12N 1/12 (2006.01) a 2014 0055 2014.06.04 7/2015 

6 MD 4360 C1 C12P 23/00 (2006.01) 
B01D 11/00 (2006.01) 
A61K 36/02 (2006.01) 
C12N 1/12 (2006.01) 

a 2013 0066 2013.09.23 7/2015 

 
 
 

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 5 6 7 

1 MD 908 Z F24J 2/14 (2006.01) 
F24J 2/26 (2006.01) 

s 2014 0038 2014.03.19 5/2015 

2 MD 922 Z  A01C 1/06 (2006.01) 
A01N 45/00 (2006.01) 
C07H 17/04 (2006.01) 
C07D 311/94 (2006.01) 
A01P 21/00 (2006.01) 

s 2015 0007 2015.01.28 7/2015 

3 MD 923 Z A01G 7/00 (2006.01) 
A01G 1/00 (2006.01) 

s 2015 0004 2015.01.23 7/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 MD 924 Z A01G 15/00 (2006.01) 
E01H 13/00 (2006.01) 
G01N 1/22 (2006.01) 
G01N 33/22 (2006.01) 

s 2014 0089 2014.06.13 7/2015 

5 MD 925 Z A47G 7/02 (2006.01) 
A47G 7/04 (2006.01) 

s 2014 0035 2014.03.18 7/2015 

6 MD 926 Z A61B 17/00 (2006.01) 
A61K 47/08 (2006.01) 

s 2014 0120 2014.09.11 7/2015 

7 MD 927 Z A61B 17/00 (2006.01) 
A61K 47/08 (2006.01) 

s 2014 0121 2014.09.11 7/2015 

8 MD 928 Z A61B 17/00 (2006.01) s 2014 0134 2014.10.31 7/2015 

9 MD 929 Z A61B 17/00 (2006.01) 
A61B 17/22 (2006.01) 
A61B 17/24 (2006.01) 

s 2014 0143 2014.11.26 7/2015 

10 MD 930 Z A61K 36/24 (2006.01) 
A61K 33/02 (2006.01) 
B82Y 5/00 (2011.01) 

s 2014 0122 2014.09.16 7/2015 

11 MD 931 Z A63B 21/00 (2006.01) 
A63B 21/22 (2006.01) 
A63B 23/04 (2006.01) 

s 2015 0040 2015.03.18 7/2015 

12 MD 932 Z C11D 13/00 (2006.01) 
C11D 3/384 (2006.01) 
C11D 3/46 (2006.01) 
A61K 8/98 (2006.01) 

s 2014 0154 2014.12.11 7/2015 

13 MD 933 Z C12G 1/02 (2006.01) 
C12G 1/04 (2006.01) 
A23L 3/34 (2006.01) 

s 2015 0009 2015.01.29 7/2015 

14 MD 935 Z F26B 21/00 (2006.01) 
F26B 21/06 (2006.01) 
F26B 9/06 (2006.01) 

s 2014 0158 2014.12.15 7/2015 

15 MD 936 Z G06Q 30/00 (2006.01) s 2015 0035 2015.03.12 7/2015 
 

 



1
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SOIURI DE PLANTE                5

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.

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 apply for 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, granted plant variety patents and plant variety 
patents issued according to the national procedure are published in the present Section.

 

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

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

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

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

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

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
PLANT VARIETIES MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN 

OF INTELLECTUAL AL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патент 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 refused plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat 

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

  Перечень восстановленных патентов на сорт растения   
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BZ9E  Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 

Published plant variety patent applications / 
Опубликованные заявки на патент на сорт растения 

 
Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea propusă 
a soiului 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование 
сорта 

1 2 3 4 5 

1 v 2015 0032 / 
  2015.11.02 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. FOCŞA Nina, MD;  
BOTNARI Vasile, MD;  
BOROVSKAIA Alla, MD;  
GANEA Anatolii, MD 

ARDEI GRAS 
(Capsicum annuum L.) 
 
Sweet pepper 
(Capsicum annuum L.) 
 
Перец сладкий 
(Capsicum annuum L.) 

AURAŞ 

2 v 2015 0033 / 
  2015.11.02 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. FOCŞA Nina, MD; 
BOTNARI Vasile, MD;  
BOROVSKAIA Alla, MD;  
GANEA Anatolii, MD;  
CHIRILOV Eleonora, MD 

ARDEI GRAS 
(Capsicum annuum L.) 
 
Sweet pepper 
(Capsicum annuum L.) 
 
Перец сладкий 
(Capsicum annuum L.) 

SUCCES 

3 v 2015 0034 / 
  2015.11.02 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. FOCŞA Nina, MD;  
BOTNARI Vasile, MD; BO-
ROVSKAIA Alla, MD; GANEA 
Anatolii, MD 

PĂTLĂGEA VÎNĂTĂ 
(Solanum melongena L.) 
 
Eggplant 
(Solanum melongena L.) 
 
Баклажан 
(Solanum melongena L.) 

ACVAMARIN 

4 v 2015 0035 / 
  2015.11.23 

a. UNIVERSITATEA DE STAT 
DIN MOLDOVA, MD 
 
b. CIOBANU Vasile, MD; 
MELNIC Victor, MD;  
PELEAH Elena, MD;  
SOCINSCHI Maria, MD;  
BEJINARI Marina, MD 

MENTĂ 
(Mentha piperita var. viridis 
L.) 
 
Peppermint 
(Mentha piperita var. viridis 
L.) 
 
Мята 
(Mentha piperita var. viridis 
L.) 

Nistru-R1 
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1 2 3 4 5 

5 v 2015 0036 / 
  2015.12.02 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. CIOBANU Valeriu, MD 

TOMATE 
(Solanum lycopersicum L.) 
 
Tomato 
(Solanum lycopersicum L.) 
 
Томат 
(Solanum lycopersicum L.) 

ACADEMICA 

6 v 2015 0037 / 
  2015.12.08 

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
"PORUMBENI", MD 
 
b. VANICOVICI Nicolai, MD;  
MÎRZA Vitalie, MD; 
MATICIUC Vasile, MD;  
GUZUN Lucia, MD; 
DÎRZU-COCOŞ Oxana, MD; 
MISTREŢ Silvia, MD 

PORUMB 
(Zea mays ) 
 
Maize 
(Zea mays ) 
 
Кукуруза 
(Zea mays ) 

AS 528 

 

 
 
 

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

Выданные патенты на сорта растений 
 

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 
патента 

1 v 2013 0017 /  
  2013.02.19 

a. INSTITUTUL DE FITO-
TEHNIE „PORUMBENI”, MD 
 
b. VANICOVICI Nicolai, MD;  
MÂRZA Vitalie, MD; 
MATICIUC Vasile, MD; 
PRITULA Grigorii, MD; 
POJOGA Vasile, MD; 
MISTREŢ Silvia, MD 

PORUMB  
(Zea mays) 
 
Maize  
(Zea mays) 
 
Кукуруза  
(Zea mays) 
 

AS 7199 194 / 2015.09.30 

2 v 2013 0018 /  
  2013.02.19 

a. INSTITUTUL DE FITO-
TEHNIE "PORUMBENI", MD 
 
b. VANICOVICI Nicolai, MD;  
MÂRZA Vitalie, MD; 
MATICIUC Vasile, MD; 
POJOGA Vasile, MD; 
MISTREŢ Silvia, MD; 
PRITULA Grigorii, MD 

PORUMB  
(Zea mays) 
 
Maize  
(Zea mays) 
 
Кукуруза  
(Zea mays) 
 

AS 5538 195 / 2015.09.30 
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III 
Mărci / Trademarks 

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

cu Legea, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI. Certificatul de  
înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii pentru produse-
le 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 par-
te se publică în limbile franceză, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale 
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de 
la OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările 
internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte acţiuni ce 
se referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul OMPI 
la adresele http://www.wipo.int/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. 

 

egal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of regis-
tration with the AGEPI, as established by Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of 

Trademarks. According to this Law the trademark is certified by a registration certificate issued by 
AGEPI. The registration certificate attests the priority date of the trademark and the exclusive right 
of the owner in the trademark for the goods and services entered in the certificate. 

Data on filed trademark applications, registered trademarks and trademarks renewal under the na-
tional procedure shall be published in this Section. 

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 inter-
national registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries re-
ferred to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site at 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/ or 

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

 

P

L 
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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 WIPO STANDARD ST. 6 0 

(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 the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the 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 the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the non-examined application 

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

  Date of making information available to the public regarding the examined application 

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(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 

  The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 
(Nice Classification), list of goods and/or services classified according thereto 
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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 Figu-
rative Elements of Marks (Vienna Classification) 

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a 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 mark  

(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 recording of any king of transaction in respect of applications or registrations (for example: 
change in ownersship, change in name or address, renunciation, termination 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 other legally related applications  

(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, country code according to WIPO Stan-
dard 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 applicant or holder (in case of change in ownership) 

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

  Previous name or address of the applicant or holder (in case of change in ownership)  

(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 under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

  Data relating to priority of the applications registered with the patent office of the former USSR (number 
of the document, application filing date, code of the country) 
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Cereri de înregistrare / 

Applications for registration 
 

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

zentant.  
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 de-
pusă poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregis-
trarea mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înre-
gistrarea 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 a 
trademark registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or 

through a representative. An application shall relate to one trademark only and shall contain the 
documents provided for in Art. 30 of the Law. 

Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any person 
shall be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the need 
for refusal of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition against 
registration of a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of 
Article 8 of the Law. 

 

ÎÎ

I
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(210) 037524 
(220) 2015.08.29 
(730) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 

ANONİM ŞİRKETİ, TR 
Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:71 
Tepebaşi, İstanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
09   - dispozitive şi aparate de măsurare, inclusiv 

ştiinţifice, nautice, topografice, meteorologi-
ce, industriale şi în scopuri de laborator, şi 
anume termometre, cu excepţia celor de uz 
medical, barometre, ampermetre, voltmetre, 
higrometre, instrumente de analiză, cu ex-
cepţia celor de uz medical, telescoape, peri-
scoape, compasuri, busole direcţionale; indi-
catoare de viteză; aparate de laborator, şi 
anume microscoape, lupe (optice), ochelari 
pentru mărit, aparate de distilare de labora-
tor, cuptoare de laborator; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sunetului sau imaginilor, şi anume aparate 
fotografice, camere video, aparate de televi-
ziune, înregistratoare video, CD şi DVD pla-
yere şi înregistratoare, playere MP3, calcula-
toare, calculatoare de birou, computere ta-
bletă, microfoane, difuzoare, căşti; aparate 
de telecomunicaţii şi aparate pentru reprodu-
cerea sunetului sau imaginii şi dispozitive 
periferice de calculator, inclusiv telefoane 
mobile, telefoane celulare şi huse pentru 
telefoane mobile şi celulare, aparate telefoni-
ce, imprimante de calculator, scanere (echi-
pament de prelucrare a datelor), dispozitive 
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice, 
termice); medii magnetice şi optice de stoca-
re a datelor şi software de calculator şi pro-
grame înregistrate la acestea; publicaţii elec-
tronice descărcabile şi înregistrate; cartele 
codificate magnetic şi optic; antene de sate-
lit, antene, amplificatoare pentru antene; 
distribuitoare de bilete, bancomate (ATM); 
componente electronice utilizate în părţile 

electronice de maşini şi aparate inclusiv se-
miconductori, circuite electronice, circuite 
integrate, cipuri (circuite integrate), diode, 
tranzistoare (electronice), capete magnetice 
pentru aparate electronice, deflectoare (dis-
pozitiv pentru schimbarea direcţiei de curge-
re a particulelor încărcate cu ajutorul câmpu-
lui electric); blocări electronice, fotocelule, 
aparate de control de la distanţă pentru des-
chiderea şi închiderea uşii, senzori optici; 
contoare şi indicatori cantitativi pentru măsu-
rarea cantităţii de consum, comutatoare au-
tomate de timp; aparate şi instrumente pen-
tru conducerea, distribuirea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau comanda curentu-
lui electric, inclusiv prize electrice, cutii de 
joncţiune (electricitate), întrerupătoare elec-
trice, întrerupătoare de circuit, siguranţe fuzi-
bile, balasturi de iluminat, cabluri de iniţiere 
pentru motoare, circuite electrice, rezistenţe 
electrice, mufe electrice, transformatoare 
(electricitate), adaptoare electrice, încărcă-
toare de baterii, sonerii de uşă, cabluri elec-
trice şi electronice, baterii electrice, baterii de 
acumulatoare electrice; alarme şi alarme 
antifurt, cu excepţia celor pentru vehicule, 
sonerii electrice; aparate şi instrumente de 
semnalizare, semnalizări luminoase sau me-
canice pentru utilizare în trafic; aparate ra-
dar, sonare, aparate şi instrumente de vede-
re pe timp de noapte; 

 

35   - publicitate, marketing şi relaţii publice, orga-
nizarea expoziţiilor şi târgurilor în scopuri 
comerciale sau de publicitate; organizarea 
expoziţiilor cu ajutorul tehnologiilor informaţi-
onale şi calculatoare, lucrări de birou inclusiv 
servicii de secretariat, aranjarea abonamen-
telor la ziare pentru terţi, elaborarea de sta-
tistici; închirierea maşinilor de birou; sistema-
tizarea informaţiilor în bazele de date compu-
terizate; preluarea apelurilor telefonice pen-
tru abonaţii indisponibili; managementul afa-
cerilor, administrarea afacerilor şi consultan-
ţă în afaceri; contabilitate; consultanţă în 
domeniul activităţii comerciale; recrutarea 
personalului, plasarea personalului, agenţii 
de angajare, servicii de creştere şi de pro-
movare a vânzărilor; căutarea datelor pentru 
terţi în fişierele de computer; prelucrarea 
administrativă a comenzilor de cumpărare, 
prezentarea produselor prin toate mediile de 
comunicare, pentru vânzarea cu amănuntul; 
furnizarea pieţelor on-line pentru cumpărăto-
rii şi vânzătorii produselor şi serviciilor, furni-
zarea informaţiilor de afaceri prin intermediul 
unui site web; actualizarea şi întreţinerea 
datelor în bazele de date computerizate; 



MD - BOPI 2/2016        TRADEMARKS 
 

 58

compilarea informaţiilor în bazele de date 
computerizate, agenţii de import-export; ser-
vicii de plasare a personalului temporar; lici-
taţii; colectare a diferitor produse în folosul 
terţilor, inclusiv a aparatelor şi echipamente-
lor de măsurat, inclusiv ştiinţifice, nautice, 
topografice, meteorologice, industriale şi în 
scopuri de laborator, şi anume termometre, 
cu excepţia celor de uz medical, barometre, 
ampermetre, voltmetre, higrometre, instru-
mente de analiză, cu excepţia celor de uz 
medical, telescoape, periscoape, compasuri, 
busole direcţionale; indicatoare de viteză; 
aparate de laborator, şi anume microscoape, 
lupe (optice), ochelari pentru mărit, aparate 
de distilare de laborator, cuptoare de labora-
tor; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor, şi 
anume aparate fotografice, camere video, 
aparate de televiziune, înregistratoare video, 
CD şi DVD playere şi înregistratoare, playere 
MP3, calculatoare, calculatoare de birou, 
computere tabletă, microfoane, difuzoare, 
căşti; aparate de telecomunicaţii şi aparate 
pentru reproducerea sunetului sau imaginii şi 
dispozitive periferice de calculator, inclusiv 
telefoane mobile, telefoane celulare şi huse 
pentru telefoane mobile şi celulare, aparate 
telefonice, imprimante de calculator, scanere 
(echipamente de prelucrare a datelor), dis-
pozitive fotocopiatoare (fotografice, electro-
statice, termice); medii magnetice şi optice 
de stocare a datelor şi software de calculator 
şi programe înregistrate la acestea; publicaţii 
electronice descărcabile şi înregistrate; car-
tele codificate magnetic şi optic; antene de 
satelit, antene, amplificatoare pentru antene; 
distribuitoare de bilete, bancomate (ATM); 
componente electronice utilizate în părţile 
electronice de maşini şi aparate inclusiv se-
miconductori, circuite electronice, circuite 
integrate, cipuri (circuite integrate), diode, 
tranzistoare (electronice), capete magnetice 
pentru aparate electronice, deflectoare (dis-
pozitiv pentru schimbarea direcţiei de curge-
re a particulelor încărcate cu ajutorul câmpu-
lui electric); blocări electronice, fotocelule, 
aparate de control de la distanţă pentru des-
chiderea şi închiderea uşii, senzori optici; 
contoare şi indicatori cantitativi pentru măsu-
rarea cantităţii de consum, comutatoare au-
tomate de timp; aparate şi instrumente pen-
tru conducerea, distribuirea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau comanda curentu-
lui electric, inclusiv prize electrice, cutii de 
joncţiune (electricitate), întrerupătoare elec-
trice, întrerupătoare de circuit, siguranţe fuzi-

bile, balasturi de iluminat, cabluri de iniţiere 
pentru motoare, circuite electrice, rezistenţe 
electrice, mufe electrice, transformatoare 
(electricitate), adaptoare electrice, încărcă-
toare de baterii, sonerii de uşă, cabluri elec-
trice şi electronice, baterii electrice, baterii de 
acumulatoare electrice; alarme şi alarme 
antifurt, cu excepţia celor pentru vehicule, 
sonerii electrice; aparate şi instrumente pen-
tru semnalizare, semnalizări luminoase sau 
mecanice pentru utilizare în trafic; aparate 
radar, sonare, aparate şi instrumente de ve-
dere pe timp de noapte (cu excepţia trans-
portului acestora); plasarea produselor pen-
tru a permite clienţilor vizualizarea şi cumpă-
rarea în mod convenabil a acestor produse 
(vânzare cu amănuntul), pieţe de desfacere 
şi magazine angro, prin intermediul mijloace-
lor electronice sau prin cataloage de coman-
dă prin poştă; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; asigurarea acce-
sului la Internet; servicii de comunicaţii, furni-
zarea informaţiilor despre comunicare prin 
intermediul mass-media electronice şi infra-
structurii, servicii de poştă electronică, de 
transmitere de mesaje şi imagini prin inter-
mediul calculatorului şi recepţiei, servicii de 
comunicaţii electronice, informaţii despre 
telecomunicaţii, comunicaţii prin utilizarea 
calculatorului, agenţii de presă, servicii de 
radiodifuziune şi televiziune; difuzarea televi-
ziunii prin cablu, comunicarea cu terminale 
de calculator, difuzarea printr-o reţea globală 
de calculatoare; servicii care permit schimbul 
de informaţii în reţeaua globală de calcula-
toare, închirierea echipamentelor de teleco-
municaţii; 

 

41   - educaţie, instruire şi antrenament; organiza-
rea şi conducerea conferinţelor, congreselor 
şi seminarelor; organizarea activităţilor spor-
tive şi culturale, servicii de divertisment; ser-
vicii de rezervare a biletelor pentru eveni-
mente culturale şi sportive, divertisment, 
inclusiv servicii de rezervare a biletelor pen-
tru teatre, cinematografe, muzee şi concerte; 
publicarea şi editarea produselor de imprime-
rie, inclusiv a revistelor, cărţilor, ziarelor, cu 
excepţia textelor publicitare; furnizarea on-
line a publicaţiilor electronice (nedescărcabi-
le); producţie de filme, cu excepţia publicităţii 
de filme; programe radio şi de televiziune; 
servicii de reporteri; servicii de raportare fo-
tografică; fotografie; traduceri; publicarea 
textelor, cu excepţia textelor publicitare; 

 

42   - servicii ştiinţifice, servicii de analiză şi cerce-
tare industrială; inginerie; servicii de inginerie 
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şi design arhitectural; servicii de testare pen-
tru certificarea calităţii şi standardelor; servi-
cii de calculator, şi anume crearea programe-
lor de calculator, servicii de protecţie a viruşi-
lor de calculator, proiectarea sistemului de 
calculator, crearea, menţinerea şi actualiza-
rea site-urilor web pentru terţi, dezvoltarea 
software de calculator, modernizarea şi în-
chirierea software de calculator, acordarea 
mijloacelor de căutare pentru site-uri web pe 
Internet, consultanţă privind hardware de 
calculator, închirierea hardware de calcula-
tor; servicii de design industrial, cu excepţia 
celor de inginerie, calculatoare şi design arhi-
tectural; proiectare de arte grafice; autentifi-
carea operelor de artă. 

 

(531) CFE(5) 03.11.07; 26.11.12; 26.11.22; 26.13.25; 
26.15.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 037571 
(220) 2015.09.10 
(730) Hyundai Corporation (merchants & manu-

facturers), KR  
25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
06   - cabluri şi unelte de bobinare a cablului pen-

tru utilizare casnică şi în grădină; 
 

07   - concasoare de gunoi, compactoare de gunoi, 
maşini de şeruit, maşini de tocat carne, ma-
şini de cojit, malaxoare, maşini de tăiat pâi-
ne, aparate electromecanice pentru prepara-
rea alimentelor, roboţi electrici pentru produ-
se alimentare (alţii decât cei de uz menajer), 
maşini pentru fabricarea articolelor de patise-
rie, maşini pentru fabricarea tăieţeilor, maşini 
pentru morărit, aparate pentru gazeificarea 
apei, aparate pentru gazeificarea băuturilor, 
maşini pentru prelucrarea produselor alimen-
tare şi băuturilor de uz industrial, maşini de 
cusut de uz casnic, maşini de cusut, maşini 
de ambalat în vid, maşini de spălat vesela de 
uz industrial, maşini pentru spălat materiale 
textile de uz industrial, aspiratoare de praf de 
uz industrial, maşini de spălat de uz industri-
al, maşini de spălat electrice de uz industrial, 
aparate de spălat, maşini de spălat, maşini 

de spălat (rufe), centrifuge pentru rufe, 
aparate şi maşini electrice de curăţat, apa-
rate de curăţat cu vapori, motoare pentru 
bărci, mori de uz casnic (altele decât cele 
acţionate manual), mixere electrice de uz 
casnic, teluri electrice de uz casnic, storcă-
toare electrice de fructe de uz casnic, con-
casoare electrice de uz casnic, amestecă-
toare electrice de produse alimentare de uz 
casnic, amestecătoare electrice de uz cas-
nic, râşniţe de cafea de uz casnic (altele 
decât cele acţionate manual), deschizătoare 
electrice de cutii, maşini de spălat electrice 
de uz casnic, maşini de spălat vesela, centri-
fuge pentru uz casnic (neîncălzite), maşini de 
spălat vesela automate, maşini de spălat 
electrice, maşini şi aparate electrice de cură-
ţat (de uz casnic), aspiratoare de praf, saci 
pentru aspiratoare, furtunuri pentru aspira-
toare de praf, feliatoare electrice de uz 
casnic (maşini), maşini de măcinat, maşini 
pentru fabricarea pastelor alimentare, apara-
te electrice pentru menţinerea mâncărurilor 
calde în bufet, aparate electrice de preparare 
a arepa, amestecătoare electrice, maşini 
electrice pentru fabricarea pastelor alimenta-
re, produse abrazive, ferăstraie pentru tăie-
rea bucăţilor, ferăstraie circulare, maşini de 
tăiat pe bucăţi, maşini de găurit, râşniţe, 
discuri pentru tăiere şi mărunţire, ciocane 
electrice, maşini de perforat, pistoale de lipit 
electrice, elevatoare, perforatoare percutan-
te, ferăstraie mecanice, ferăstraie de retezat, 
maşini-unelte electrice, maşini de polizat, 
ferăstraie pendulare, instrumente rotative, 
maşini de frezat, maşini de rectificat electri-
ce, şurubelniţe, maşini de retezat cu masă, 
maşini de capsat, maşini de tăiat ţigle, feră-
straie universale, chei fixe, maşini de sudat, 
lame de ferăstrău, ferăstraie cu disc circular 
pentru buştene, despicătoare de lemne, apa-
rate de sablare, raboteze, bancuri de tăiere 
pentru ferestraie, instrumente hidraulice de 
strângere, instrumente hidraulice de tăiat, 
instrumente cu mai multe cuţite, maşini de 
legat (sârmă) armături, pistoale pentru 
construcţie şi montaj, instrumente acţionate 
cu gaz, ventilatoare industriale, aspiratoare 
de uz industrial, ciocane de demolare, pulve-
rizatoare agricole, suflante (suflante acţiona-
te electric), maşini de tăiat arbuşti, ferăstraie 
cu lanţ, foarfeci de tuns iarba, cositoare 
portabile, foarfeci mari de grădină, maşini 
pentru tuns iarba, maşini pentru tuns gazo-
nul, greble pentru gazon, maşini de spălat cu 
presiune, tocătoare, foarfece electrice pentru 
tuns arbuşti, pluguri de zăpadă, cultivatoare, 
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motoare, generatoare, pompe de apă, instru-
mente pneumatice, perforatoare pneumatice, 
ciocane pneumatice, pistoale pentru vopsit, 
dispozitive pentru îndepărtarea prafului şi a 
aşchiilor prin suflare cu aer comprimat, 
şurubelniţe pneumatice, pistoale cu aer com-
primat, capsatoare pneumatice, maşini pneu-
matice de bătut cuie, maşini pneumatice de 
nituit, instrumente pneumatice de înşurubat, 
maşini de irigat pneumatice, compresoare de 
aer, maşini de compactat, compactoare, 
cilindri compactori, maşini pentru nivelarea 
betonului, mistrii motorizate pentru lucrările 
de finisare a plăcilor de beton, maşini de 
scarificare, vibratoare pentru compactarea 
betonului, ferăstraie pentru podea, ferăstraie 
pentru piatră, ferăstraie pentru beton, mala-
xoare de beton, concasoare (maşini), burghii 
mari de mînă; 

 

08   - cosoare de grădină, burghie (unelte manua-
le), freze de filetat (unelte manuale), cuţite de 
altoit, topoare, sfredele, freze (unelte manua-
le), dălţi (unelte manuale), tesle (scule), foar-
fece de grădină, diamante pentru tăiat sticlă, 
foarfece pentru tăiat gardul viu, foarfece de 
emondaj, instrumente de tăiat (unelte ma-
nuale), instrumente de gravat (unelte manua-
le), perforatoare (unelte manuale), lame 
(unelte manuale), foarfece, sfredele de mână 
(unelte manuale), centuri pentru unelte (su-
porturi), şurubelniţe, clichete (unelte manua-
le), chei (unelte), nituitoare (unelte), instru-
mente de scos cuie (instrumente manuale), 
unghie de capră (unelte pentru scos cuie), 
poansoane, chei reglabile, cutii mitre (in-
strumente manuale), ciocane de fier, unelte 
şi scule acţionate manual, chei (unelte ma-
nuale), cleşti de tăiat (cleşti patent), baroase 
(ciocane), cleşti, ciocane (scule), dălţi, rinde-
le, ferăstraie de traforaj, pile (scule), ferăstra-
ie (unelte manuale), maşini de tuns gazon 
(instrumente manuale), transpalete manuale, 
palane manuale, sape de foraj, cutii cu scule, 
fiare electrice, aparate pentru epilat electrice, 
plăci de îndreptare a părului, maşini electrice 
de tuns părul, aparate de ras electrice, ma-
şini de tuns părul (electrice sau neelectrice). 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 037621 
(220) 2015.09.22 
(730) BRĂTESCU Ion, MD  

Str. 31 August, bloc 5 A, ap. 18, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

 
 
(210) 037778 
(220) 2015.10.26 
(730) AQUA ICE S.R.L., MD  

Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, of. 312,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 037779 
(220) 2015.10.26 
(730) AQUA ICE S.R.L., MD  

Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, of. 312,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 037780 
(220) 2015.10.26 
(730) AQUA ICE S.R.L., MD  

Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, of. 312,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037781 
(220) 2015.10.26 
(730) AQUA ICE S.R.L., MD  

Str. Mitropolit Varlaam nr. 65, of. 312,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037789 
(220) 2015.10.19 
(310) 013964259 
(320) 2015.04.20 
(330) EM 
(730) Herbalife International, Inc., US  

800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, 
CA 90015, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - suplimente nutritive. 
 

 

 
 
 

(210) 037804 
(220) 2015.10.29 
(310) 2015718098 
(320) 2015.06.16 
(330) RU 
(730) Abbott Products Operations AG, CH  

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse şi preparate farmaceutice care con-

ţin lactuloză ca substanţă activă pentru uz 
uman; produse şi preparate dietetice pentru 
oameni, de uz medical; suplimente alimenta-
re pentru uz uman, care conţin lactuloză; 

 

29   - lapte şi produse lactate; produse derivate din 
lapte; 

 

30   - produse de cofetărie şi patiserie care conţin 
lactuloză incluse în clasa 30, cu excepţia 
celor de uz medical. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037820 
(220) 2015.10.29 
(730) OLIMP S.R.L., MD  

Calea Basarabiei nr. 28, bloc 2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
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; 
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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; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; dispozitive de 
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă, de securitate a obiectelor materiale; 
dispozitive de închidere şi sigilare; dispoziti-
ve de închidere şi sigilare cu cablu; dispoziti-
ve flexibile de închidere şi sigilare; dispozi-
tive de închidere şi sigilare de o singură folo-
sinţă; sigilii optice; sigilii electronice; dispozi-
tive de sigilare şi control vamal; dispozitive 
de control a deschiderii nesancţionate a obi-
ectelor materiale; 

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 14.05.01; 14.05.02; 14.05.19; 26.01.20; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 037837 
(220) 2015.11.03 
(730) GRIGOR Serghei, MD  

Str. Podul Înalt nr. 18, ap. 7,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.05; 02.01.23; 09.03.04; 26.01.20; 
27.05.11; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 037845 
(220) 2015.11.06 
(730) BAGAN Denis, RU  

Pr. Ulianovskyi nr. 24, bloc A, kv. 26, 
660111, Krasnoyarsk, Federaţia Rusă 
ŞADRIN Konstantin, RU  
Ul. Novosibirskaya nr. 1, bloc A, kv. 121, 
660018, Krasnoyarsk, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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. 
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(210) 037846 
(220) 2015.11.06 
(730) BAGAN Denis, RU  

Pr. Ulianovskyi nr. 24, bloc A, kv. 26, 
660111, Krasnoyarsk, Federaţia Rusă 
ŞADRIN Konstantin, RU  
Ul. Novosibirskaya nr. 1, bloc A, kv. 121, 
660018, Krasnoyarsk, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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. 

 

 

 
 
(210) 037847 
(220) 2015.11.06 
(730) BAGAN Denis, RU  

Pr. Ulianovskyi nr. 24, bloc A, kv. 26, 
660111, Krasnoyarsk, Federaţia Rusă 
ŞADRIN Konstantin, RU  
Ul. Novosibirskaya nr. 1, bloc A, kv. 121, 
660018, Krasnoyarsk, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 037856 
(220) 2015.11.04 
(730) WD-40 Manufacturing Company, US  

1061 Cudahy Place, San Diego, California 
92110, Statele Unite ale Americii 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: negru, gri, galben. 
(511) NCL(10-2015) 
02   - produse de protecţie împotriva coroziunii, 

straturi ceramice (vopsea) pentru prevenirea 
coroziunii, eroziunii şi deteriorării straturilor 
de suprafeţe ale materialelor; 

 

03   - produse pentru îndepărtarea ruginii, inclusiv 
produse de curăţare a contactului, produse 
de degresare, produse pentru curăţarea su-
prafeţelor metalice; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale, inclusiv produse 
împotriva ruginii, lichide lubrifiante de deblo-
care a oxidului, preparate pentru detaşarea 
componentelor din metale ruginite. 

 

(531) CFE(5) 19.03.01; 19.03.15; 19.07.01; 19.07.25; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 037863 
(220) 2015.11.09 
(730) DJICHIA Alexandr, MD  

Str. Cernica nr. 10,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: negru, roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.10; 26.03.05; 26.03.23; 26.13.25; 
27.05.22; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 037866 
(220) 2015.11.05 
(310) 59916/2015 
(320) 2015.08.19 
(330) CH 
(730) The Procter & Gamble Company, US  

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - săpunuri; cosmetice, loţiuni pentru păr; pre-

parate pentru curăţarea, îngrijirea şi înfrumu-
seţarea pielii, pielii capului şi a părului; pre-
parate pentru coafarea, nuanţarea, albirea, 
vopsirea şi colorarea părului. 

 

(531) CFE(5) 26.01.06; 27.05.09; 27.07.11. 
 
 
 
(210) 037879 
(220) 2015.11.09 
(730) CUHAL Elena, MD  

Str. Ciocîrliei nr. 34,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: roşu, negru, sur. 
(511) NCL(10-2015) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 27.05.09; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 037882 
(220) 2015.11.11 
(730) BOLOGAN Diana, MD  

Str. N. Testemiţeanu nr. 17, bloc 6, ap. 142,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.17; 27.01.02; 27.01.05; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 037884 
(220) 2015.11.11 
(730) KOLIBA Trade, s.r.o., SK  

Krivec 3057, Hriňová 962 05, Slovacia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
16   - hârtie de ambalat; felicitări; broşuri; pliante; 

formulare; pachete cu bule de plastic (pentru 
ambalare); reviste; etichete, cu excepţia ma-
terialelor textile; fotografii; reproduceri grafi-
ce; tipărituri; calendare; carton; cataloage; 
cadouri din hârtie; cărţi; cutii din carton sau 
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hârtie; foi de carton (papetărie); benzi adezi-
ve pentru papetărie sau menaj; cărţi de bord; 
hărţi; plicuri (papetărie); coperţi (papetărie); 
imagini; articole de papetărie; publicaţii peri-
odice şi neperiodice; postere; articole din 
carton; prospecte; pancarte de hârtie sau 
carton; panouri publicitare din hârtie sau car-
ton; materiale publicitare tipărite; litografie 
artistică; folii de plastic pentru ambalat; saci 
de hârtie sau materiale plastice; 

 

29   - lapte; produse lactate; iaurt; brânză; unt; 
margarină; uleiuri şi grăsimi de gătit; untură; 
cârnaţi; salamuri; cârnăciori; carne; conserve 
de carne; extracte din carne; şuncă; produse 
din carne afumată; murături; legume şi fructe 
murate conservate şi uscate; conserve; ara-
hide (prelucrate); gemuri; cartofi prăjiţi; stafi-
de; păsări de curte, cu excepţia celor vii; 
fructe şi legume conservate; varză murată; 
chipsuri de cartofi; conserve de carne; fructe 
si legume congelate; pateuri de carne; peşte 
feliat; conserve de peşte; sardine; 

 

35   - servicii de comercializare a produselor, în 
special a celor din clasa 29; activităţi de vân-
zare cu amănuntul şi angro a produselor din 
clasa 29; publicitate; afaceri de vânzare cu 
amănuntul de băuturi răcoritoare, produse 
alimentare şi articole de papetărie; organiza-
rea evenimentelor audiovizuale în scopuri 
comerciale şi publicitare; organizarea expozi-
ţiilor în scopuri comerciale sau de publicitate; 
servicii de consultanţă în gestiunea de per-
sonal; asistenţă în gestionarea afacerilor; 
consultanţă în afaceri; furnizarea informaţiilor 
comerciale sau de afaceri; servicii de de-
monstraţii (servicii de modele) pentru publici-
tate şi promovarea vânzărilor; distribuirea 
anunţurilor publicitare; difuzarea materialelor 
publicitare pentru clienţi (pliante, broşuri, 
imprimate, eşantioane); redactarea textelor; 
publicarea şi actualizarea materialelor publi-
citare şi înregistrărilor audiovizuale şi publi-
caţiilor periodice; publicarea şi difuzarea tex-
telor publicitare; publicarea textelor publici-
tare; servicii de pregătire a informaţiilor com-
erciale sau de afaceri; agenţii de informaţii 
comerciale; închirierea maşinilor şi echipa-
mentelor de birou; studii de marketing; servi-
cii de recrutare de personal; servicii de cer-
cetări comerciale sau de afaceri; consultanţă 
în management şi organizarea afacerilor; 
închirierea distribuitoarelor automate; de-
monstraţii de mărfuri; servicii de mediere în 
afaceri menţionate în clasa 35. 

 

 

 

(210) 037889 
(220) 2015.11.11 
(730) MACOVEI Ina, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 34, ap. 124,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
MACOVEI Alexandru, MD  
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 34, ap. 124,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 

 
 
(210) 037913 
(220) 2015.11.18 
(730) Bundaberg Brewed Drinks Pty Limited, 

AU 
147 Bargara Road, Bundaberg, Queensland, 
4670, Australia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru, gri, gal-

ben, cafeniu. 
(511) NCL(10-2015) 
32   - băuturi nealcoolice; ape minerale şi gazoase; 

băuturi răcoritoare, băuturi energizante şi 
băuturi pentru sportivi; băuturi nealcoolice 
fermentate; băuturi răcoritoare din ghimbir şi 
bere din extract de rădăcini; băuturi din fructe 
şi sucuri; siropuri, concentrate şi prafuri pen-
tru prepararea băuturilor; siropuri, concentra-
te şi prafuri pentru prepararea apelor minera-
le şi gazoase, băuturilor răcoritoare, băuturi-
lor energizante, băuturilor pentru sportivi, 
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băuturilor din fructe şi sucurilor; toate produ-
sele sus-menţionate fiind băuturi nealcoolice 
sau fiind pentru băuturi nealcoolice. 

 

(531) CFE(5) 07.03.08; 19.01.01; 19.01.06; 24.03.07; 
24.03.18; 25.01.06; 25.01.15; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 037918 
(220) 2015.11.19 
(730) Imperial Tobacco Production Ukraine, UA  

ul. Akademika Zabolotnogo 35, Kiev 03026, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun prelucrat sau brut; produse din tutun; 

substituenţi ai tutunului nu pentru scopuri 
medicinale sau curative; ţigarete; ţigări de foi; 
trabucuri; dispozitive de mână pentru a face 
ţigarete; tuburi de ţigări; filtre pentru ţigarete; 
hârtii (foi) de ţigarete; ţigări electronice; lichi-
de pentru ţigări electronice; chibrituri şi arti-
cole pentru fumători. 

 

(531) CFE(5) 03.07.17; 26.04.04; 26.04.18; 26.07.20; 
28.05.00; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 037919 
(220) 2015.11.19 
(730) Imperial Tobacco Production Ukraine, UA  

ul. Akademika Zabolotnogo 35, Kiev 03026, 
Ucraina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, gri. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun prelucrat sau brut; produse din tutun; 

substituenţi ai tutunului nu pentru scopuri 
medicinale sau curative; ţigarete; ţigări de foi; 
trabucuri; dispozitive de mână pentru a face 
ţigarete; tuburi de ţigări; filtre pentru ţigarete; 
hârtii (foi) de ţigarete; ţigări electronice; lichi-
de pentru ţigări electronice; chibrituri şi arti-
cole pentru fumători. 

 

(531) CFE(5) 05.03.01; 09.01.10; 19.03.03; 19.03.24; 
24.01.10; 26.04.18; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 037920 
(220) 2015.11.19 
(730) Imperial Tobacco Production Ukraine, UA  

ul. Akademika Zabolotnogo 35, Kiev 03026, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru-

deschis, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun prelucrat sau brut; produse din tutun; 

substituenţi ai tutunului nu pentru scopuri 
medicinale sau curative; ţigarete; ţigări de foi; 
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trabucuri; dispozitive de mână pentru a face 
ţigarete; tuburi de ţigări; filtre pentru ţigarete; 
hârtii (foi) de ţigarete; ţigări electronice; lichi-
de pentru ţigări electronice; chibrituri şi arti-
cole pentru fumători. 

 

(531) CFE(5) 25.05.02; 26.01.18; 27.05.11; 27.05.21; 
28.05.00; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 037924 
(220) 2015.11.18 
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liabil-

ity 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(10-2015) 
12   - vehicule cu motor, părţi şi accesorii pentru 

produsele sus-menţionate. 
 

 

 
 
(210) 037926 
(220) 2015.11.18 
(310) 014099774 
(320) 2015.05.21 
(330) EM 
(730) Herbalife International, Inc., US  

800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, 
California 90015, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
05   - suplimente nutritive. 
 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.08; 29.01.01. 
 

 
 
 
 
 

(210) 037928 
(220) 2015.11.18 
(730) STRAISTA-BURLAC Eugeniu, MD  

Str. Independenţei nr. 38, ap. 51,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 
LEU Iurie, MD  
Str. Căuşeni nr. 23,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 22.01.10; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 037932 
(220) 2015.11.20 
(730) WELLCLIFF S.R.L., MD  

Bd.  Moscova nr. 2,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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 
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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; 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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.25; 26.04.18; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 037935 
(220) 2015.11.23 
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liabil-

ity 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(10-2015) 
12   - vehicule cu motor de locomoţie terestră, părţi 

şi accesorii pentru produsele sus-
menţionate. 

 

 

 
 
(210) 037939 
(220) 2015.11.20 
(730) BAIRAMOV Natalia, MD  

Str. Mircea Eliade nr. 7A, ap. 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, gri de diferite 

nuanţe. 
(511) NCL(10-2015) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.07; 25.01.25; 26.01.05; 
26.01.16; 27.05.22; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 037941 
(220) 2015.11.24 
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware, US  
300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
12   - vehicule cu motor, părţi şi accesorii pentru 

produsele sus-menţionate. 
 

 

 
 
(210) 037947 
(220) 2015.11.25 
(730) BELGOREAN Vladimir, MD  

MD-5007, Lunga, Floreşti, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

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

 

 

 
 
(210) 037949 
(220) 2015.11.25 
(730) DAVID Marina, MD  

Str. Ion Creangă nr. 37, MD-2019,  
Sîngera, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.07; 24.09.14; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 037950 
(220) 2015.11.25 
(730) CARCEA Cristian, MD  

Str. Bucureşti nr. 79, ap. 7,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: „market”, „MATERIALE DE CON-
STRUCŢIE”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(511) NCL(10-2015) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

35   - publicitate şi comercializarea materialelor de 
construcţie. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 037951 
(220) 2015.11.25 
(730) CARCEA Cristian, MD  

Str. Bucureşti nr. 79, ap. 7,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 037958 
(220) 2015.11.19 
(730) HARUZ-GRUP S.R.L., MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 63, of. 3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
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; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, so-
suri (condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

 

 
 
(210) 037959 
(220) 2015.11.19 
(730) HARUZ-GRUP S.R.L., MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 63, of. 3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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; miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, so-
suri (condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

 

 
 
(210) 037960 
(220) 2015.11.27 
(730) Societe Nationale d'Exploitation 

Industrielle des Tabacs et Allumettes, 
SASU, FR 
143 boulevard Romain Rolland, Paris 75014, 
Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun prelucrat sau brut; produse din tutun; 

substituenţi ai tutunului nu pentru scopuri 
medicinale sau curative; ţigarete; ţigări de foi; 
trabucuri; dispozitive de mână pentru a face 
ţigarete; tuburi de ţigări; filtre pentru ţigarete; 
hârtii (foi) de ţigarete; ţigări electronice; lichi-
de pentru ţigări electronice; chibrituri şi arti-
cole pentru fumători. 

 

 

 
 
(210) 037962 
(220) 2015.11.24 
(730) PEEVA Tatiana, MD  

Str. M. Lermontov nr. 122,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru. 
(511) NCL(10-2015) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.19; 27.05.22; 29.01.04. 
 

 
 
(210) 037970 
(220) 2015.11.16 
(730) 3M Company, corpora ţie din statul Dela-

ware, US  
3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-

cătărie; materiale pentru curăţare; bureţi, 
tampoane şi perii pentru frecare, curăţare şi 
spălare; bureţi, tampoane şi perii pentru fre-
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care, curăţare şi spălare, toate având mane-
re; cârpe şi lavete de curăţare; cârpe pentru 
ştergerea prafului; mănuşi pentru ştergerea 
prafului; mopuri; mături; făraşe; ştergătoare 
de praf; dispozitive de îndepărtare a scame-
lor şi părului de animale cu benzi de prindere 
a părului de animale şi de îndepărtare a 
scamelor şi rezervele acestora; folii pentru 
scame şi role pentru scame; mănuşi de me-
naj; instrumente cu ventuze de desfundat 
chiuveta; instrumente de curăţare a geamuri-
lor; cutii utilizate pentru păstrarea bureţilor şi 
altor articole pentru menaj sau bucătărie; 
perii distribuitoare de săpun; baghete pentru 
spălarea vaselor sub formă de perii distribui-
toare de săpun; găleţi pentru menaj. 

 

 

 
 
(210) 037971 
(220) 2015.11.27 
(730) LIŞAN Galina, MD  

Bd. Dacia nr. 47, ap. 125,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

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

 

 

 
 
 
 

(210) 037981 
(220) 2015.11.12 
(730) FCA US 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 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
12   - vehicule cu motor; părţi şi accesorii pentru 

produsele sus-menţionate. 
 

 

 
 
(210) 037982 
(220) 2015.11.12 
(730) FCA US 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 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
12   - vehicule cu motor; părţi şi accesorii pentru 

produsele sus-menţionate. 
 

 

 
 
(210) 037983 
(220) 2015.11.12 
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liabil-

ity 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)  
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(511) NCL(10-2015) 
12   - vehicule cu motor, părţi şi accesorii pentru 

produsele sus-menţionate. 
 

 

 
 
(210) 038000 
(220) 2015.12.03 
(730) Mary Kay Inc., corpora ţie din statul Dela-

ware, US  
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - cosmetice; creme pentru piele; produse hi-

dratante; creme pentru ochi (nemedicinale); 
produse nemedicinale pentru îngrijirea pielii; 
articole de toaletă nemedicinale. 

 

 

 
 
(210) 038006 
(220) 2015.12.04 
(730) MIKASA CORPORATION, JP  

1, Kuchi, Asa-cho, Asakita-ku, Hiroshima-shi, 
Hiroshima-ken, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
28   - articole de gimnastică şi sport necuprinse în 

alte clase. 
 

 

 
 
(210) 038007 
(220) 2015.12.07 
(310) 57959/2015 
(320) 2015.07.03 
(330) CH 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; articole pen-
tru fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi pen-
tru ţigarete, capete de ţigarete, recipiente de 
tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, 
pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 10.01.25; 14.01.01; 26.02.03; 26.02.05; 
26.13.25; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 038011 
(220) 2015.12.03 
(730) BODASCO Oleg, MD  

Bd. Decebal nr. 73/3, ap. 8,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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. 

 

(531) CFE(5) 03.04.01; 03.04.13; 25.01.06; 26.04.03; 
26.04.15; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 038021 
(220) 2015.12.08 
(730) Imperial Tobacco Limited, GB  

121 Winterstoke Road, Bristol, BS3 2LL, 
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun prelucrat sau brut; produse din tutun; 

substituenţi ai tutunului nu pentru scopuri 
medicinale sau curative;  ţigarete; ţigări de 
foi; trabucuri; dispozitive de mână pentru a 
face ţigarete; tuburi de ţigări; filtre pentru 
ţigarete; hârtii (foi) de ţigarete; ţigări electro-
nice; lichide pentru ţigări electronice; chibri-
turi şi articole pentru fumători. 

 

 

 

(210) 038026 
(220) 2015.12.11 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Şos. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 038027 
(220) 2015.12.09 
(730) SOLOVIOV Evghenii, MD  

Str. Jubileului nr. 1,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 038029 
(220) 2015.12.09 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

"Natura Siberica", RU  
komnata 18a, dom 101, ul. Iujnobutovskaia, 
117042, Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
03   - aromatizanţi (uleiuri esenţiale); geluri pentru 

masaj, altele decât cele pentru uz medical; 
balsamuri pentru păr; creme cosmetice; loţi-
uni pentru păr; loţiuni de uz cosmetic; măşti 
cosmetice; uleiuri de curăţare; uleiuri cosme-
tice; săpunuri; săpunuri dezinfectante; săpu-
nuri deodorante; săpunuri pentru bărbierit; 
săpunuri de toaletă în calupuri; săpunuri me-
dicinale; truse pentru cosmetice; paste de 
dinţi; produse pentru bărbierit; preparate 
cosmetice pentru baie; preparate pentru ba-
ie, cu excepţia celor de uz medical; produse 
pentru toaletă; preparate de duş pentru igie-
na personală sau folosite ca déodorante 
(produse de toaletă); apă de gură 
(nemedicinală); preparate pentru spălare; 
produse de demachiere; preparate pentru 
îngrijirea unghiilor; şerveţele impregnate cu 
loţiuni cosmetice; şerveţele impregnate cu 
produse de demachiere; săruri pentru baie, 
cu excepţia celor de uz medical; cosmetice; 
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii; 
şampoane, şampoane uscate. 

 

(531) CFE(5) 25.01.09; 25.01.10; 25.01.15; 27.05.03. 
 

 
 
(210) 038032 
(220) 2015.12.09 
(730) Pierre Balmain S.A., FR  

44, rue Francois 1er, 75008 Paris, Franţa 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele şi 
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole 
de şelărie; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 038036 
(220) 2015.12.10 
(730) OOO Akvatoria, RU  

ul. Goncearnaia, d. 10, Sankt - Petersburg, 
191036, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
11   - filtre pentru apă potabilă. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038038 
(220) 2015.12.10 
(730) Abbott Molecular Inc., US  

1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, Illinois 
60018, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
01   - reactivi utilizaţi în laborator; soluţii pentru 

tratarea preliminară a ţesuturilor, reactivi 
pentru spălat şi soluţii-tampon utilizate în 
laborator; reactivi de legare utilizate în labo-
rator; soluţii-tampon pentru hibridizare utiliza-
te în laborator; reactivi de hibridizare utilizate 
în laborator; 

 

05   - reactivi de uz medical; soluţii pentru tratarea 
preliminară a ţesuturilor, reactivi pentru spă-
lat şi soluţii-tampon de uz medical; reactivi 
de legare de uz medical; soluţii-tampon pen-
tru hibridizare de uz medical; reactivi de hi-
bridizare de uz medical. 

 

 

 
 
(210) 038039 
(220) 2015.12.11 
(730) GRUDCO S.R.L., MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 3/2,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, roşu, verde. 
(511) NCL(10-2015) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 24.09.01; 27.01.03; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 038054 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 

ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.08; 03.01.02; 03.03.01; 
04.03.01; 24.03.13; 24.09.02; 26.01.13; 26.01.21. 

 

 
 
(210) 038093 
(220) 2015.12.10 
(730) Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

"AVK CONFECTINERI", UA  
Ul. Mejigorskaia, d. 82-a, 04080, g. Kiev, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapiocă şi sago; faină 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; 
inclusiv arome de cafea; băuturi de cafea; 
băuturi de cafea cu lapte; cacao cu lapte; 
băuturi de cacao; băuturi pe bază de ceai; 
băuturi de ciocolată; ciocolată; băuturi de 
ciocolată cu lapte. 

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 11.03.01; 11.03.04; 11.03.20; 
21.03.21; 26.01.20; 27.03.12. 
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(210) 038101 
(220) 2015.12.16 
(730) VITALITE-MIHAELA S.R.L., MD  

MD-4826, Işnovăţ, Criuleni, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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; 

 

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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 038112 
(220) 2015.12.18 
(730) INFOTURISM GRUP S.R.L., MD 

Str. A. Puşkin nr. 24,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet de diferite nuanţe. 
(511) NCL(10-2015) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.17; 02.09.01; 05.07.10; 06.03.14; 
07.01.01; 07.01.03; 26.11.08; 27.05.11; 29.01.05. 

 

 
 
 

(210) 038113 
(220) 2015.12.18 
(730) VITALITE-MIHAELA S.R.L., MD  

MD-4826, Işnovăţ, Criuleni, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

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

 

 

 
 
(210) 038114 
(220) 2015.12.18 
(730) VITALITE-MIHAELA S.R.L., MD  

MD-4826, Işnovăţ, Criuleni, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

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

 

 

 
 
(210) 038115 
(220) 2015.12.18 
(730) NGUYES SI TRUNG KY., MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 038116 
(220) 2015.12.21 
(730) EDIT TIPAR S.R.L., MD  

Str. Feredeului nr.  4,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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) 26.04.09; 26.04.18; 27.05.13; 27.05.17. 
 

 
 
 
 

(210) 038117 
(220) 2015.12.18 
(730) GORI Nicolai, MD  

Str. Renaşterii nr. 29, MD-6523,  
Gura Bîcului, Aneni Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor, servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de magazi-
ne de firmă; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.09.17; 05.09.23; 25.01.06; 27.01.12. 
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(210) 038118 
(220) 2015.12.18 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
31   - produse alimentare şi hrană pentru animale; 

biscuiţi şi chifle pentru animale şi animale de 
companie; dulciuri comestibile pentru anima-
le şi animale de companie; oase şi batonaşe 
de mestecat asimilabile pentru animale de 
companie; oase de sepie pentru păsări. 

 

(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.11; 26.04.12; 26.04.18; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 038119 
(220) 2015.12.18 
(730) NSK Ltd., JP  

6-3, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - aparate şi instrumente de măsurare şi de 

control; aparate pentru diagnosticare, altele 
decât cele de uz medical; instrumente care 
verifică starea rulmenţilor şi avertizează în 
caz de defecţiune; maşini de calcul; progra-

me de calculatoare (software descărcabil); 
sistem de manipulare compus dintr-un mi-
croscop şi o placă 3D (XYZ) echipată cu un 
instrument pentru procesarea eşantioanelor 
de testare micro; aparate şi instrumente opti-
ce; dispozitive de codificare; dispozitive de 
codificare optice; senzori pentru detectarea 
unghiurilor; roboţi de ghidare cu navigare şi 
evitarea obstacolelor; senzori (aparate de 
măsurare) altele decât cele de uz medical; 

 

11   - aparate de încălzire a rulmenţilor prin inducţie. 
 

 

 
 
(210) 038121 
(220) 2015.12.23 
(730) MONUL Sergiu, MD  

Str-la Krîlov nr. 12,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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; 
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41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 14.03.01; 14.03.09; 26.05.01; 26.05.08; 
26.05.12; 26.07.13; 26.07.25; 26.13.25. 

 

 
 
(210) 038122 
(220) 2015.12.23 
(730) TABURCEANU Anastasia, MD  

Str. Constantin Vîrnav nr. 28, ap. 10,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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 
sportive şi culturale; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.09; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 038124 
(220) 2015.12.22 
(310) 2015 32337 
(320) 2015.08.26 
(330) AZ 
 
 
 

(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE  
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, Ger-
mania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri, gri-închis. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun prelucrat sau brut; produse din tutun; 

substituenţi ai tutunului nu pentru scopuri 
medicinale sau curative; ţigarete; ţigări de foi; 
trabucuri; dispozitive de mână pentru a face 
ţigarete; tuburi de ţigări; filtre pentru ţigarete; 
hârtii (foi) de ţigarete; ţigări electronice; lichi-
de pentru ţigări electronice; chibrituri şi arti-
cole pentru fumători. 

 

(531) CFE(5) 01.15.09; 25.01.19; 25.05.25; 26.03.23; 
26.11.12; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 038125 
(220) 2015.12.23 
(730) AXAIMOBIL S.R.L., MD  

Str. Armenească nr. 44, bloc 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 2/2016        TRADEMARKS 
 

 80

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
36   - afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.17; 26.04.07; 26.04.18; 
26.04.24. 

 

 
 
(210) 038129 
(220) 2015.12.17 
(730) CIUMAŞU & CO S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-6828, Ţipala, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru de diferite 

nuanţe, verde, bej. 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

31   - 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) 05.03.14; 05.07.22; 05.07.24; 25.12.25; 
27.05.08; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 038130 
(220) 2015.12.17 
(730) ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere cu 

capital str ăin, fabric ă de vinuri şi 
coniacuri, MD  
Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 25.01.10; 26.04.18. 
 

 
 
(210) 038132 
(220) 2015.12.29 
(730) ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13, bloc 1, ap. (of.) 1F,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 038134 
(220) 2016.01.05 
(730) ISAI Traian, MD  

Str. Al. Marinescu nr. 11,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 038135 
(220) 2016.01.05 
(730) ISAI Traian, MD  

Str. Al. Marinescu nr. 11,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(210) 038137 
(220) 2015.12.24 
(730) FCA US 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 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2015) 
12   - vehicule cu motor, inclusiv autoturisme; părţi 

şi accesorii pentru produsele sus-menţionate, 
cu excepţie anvelopelor. 

 

 

 
 
(210) 038138 
(220) 2015.12.24 
(730) BUDACA Alexandru, MD  

Str. Pajurii nr. 13, ap. 48,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
25   - încălţăminte. 
 

 

 
 
(210) 038139 
(220) 2016.01.05 
(730) MANIA S.R.L., MD  

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 43, 
ap. 15,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

deschis. 
(511) NCL(10-2016) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 27.05.09; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 038141 
(220) 2015.12.24 
(730) HANCOST PRIM S.R.L., MD  

Str. Prospectul Republicii nr. 33, bloc 2, ap. 
(of.) 1,  
MD-3901, Cahul, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, albastru-

deschis, roşu, galben, verde, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.03; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 038143 
(220) 2015.12.24 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială, servicii de birou; 
comercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 26.04.06; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.02. 
 

 
 
(210) 038144 
(220) 2015.12.24 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD  

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 038145 
(220) 2015.12.24 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD  

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 038146 
(220) 2015.12.28 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD  

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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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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) 038147 
(220) 2015.12.28 
(730) Hesvit Health Technology Company Lim-

ited, CN  
Room 201, Block A, No. 1, First Qianwan 
Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Coope-
ration Zone, Shenzhen, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - memorii USB; periferice adaptate pentru a fi 

folosite la calculatoare; pedometre; aparate 
de poziţionare globală (GPS); emiţătoare de 
semnale electronice; telefoane inteligente; 
aparate electrice de monitorizare; playere 
multimedia portabile; microfoane; aparate de 
fotografiat; aparate electrice de măsurare; 
aparate de măsurare; aparate pentru indica-
rea temperaturii; barometre; aparate pentru 
diagnosticare, cu excepţia celor de uz medical; 

 

14   - ceasuri; cronografe (ceasuri); brăţări de 
ceas; casete de prezentare pentru ceasuri; 
ceasuri deşteptătoare; ceasuri electrice; bră-
ţări (bijuterii); aliaje din metale preţioase; 
bijuterii; ornamente (bijuterii). 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.03; 05.05.16; 
05.05.20; 26.13.25; 27.05.01. 

 

 
 
 

(210) 038148 
(220) 2015.12.28 
(730) DEMCAR-IMPEX S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
Str. Bulgară nr. 99, ap. 11,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038153 
(220) 2015.12.31 
(730) Ahmed Muhammad Nawaz, MD  

Str. Petru Movilă nr. 25,  
MD-4101, Cimişlia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Travel & Tourism". 

(511) NCL(10-2015) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
 

 

 
 
(210) 038156 
(220) 2015.12.15 
(730) CHIRTOACĂ Eugeniu, MD  

Str. Alba-Iulia nr. 186, ap. 13,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite 

nuanţe, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

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. 

 

(531) CFE(5) 24.17.04; 26.04.06; 27.03.15; 27.05.24; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 038158 
(220) 2016.01.11 
(730) VICMOBILE S.R.L., întreprindere cu capi-

tal str ăin, MD  
Str. Independenţei nr. 14 E,  
MD-5600, Rîşcani, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, cafeniu. 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 07.15.08; 26.04.18; 27.01.06; 27.05.24; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 038159 
(220) 2015.12.28 
(730) CALMAN-PRIM S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 

aeriană sau navală; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.01.18. 
 
 
 
(210) 038160 
(220) 2015.12.29 
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere 

mixt ă, fabric ă de vinuri, MD  
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,  
Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 
 
 
(210) 038163 
(220) 2015.12.30 
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere 

mixt ă, fabric ă de vinuri, MD  
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,  
Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.11. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 038165 
(220) 2015.12.24 
(730) AGENŢIA TURISMULUI A REPUBLICII 

MOLDOVA, MD  
Str. Hînceşti nr. 53, of. 310,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038166 
(220) 2015.12.24 
(730) AGENŢIA TURISMULUI A REPUBLICII 

MOLDOVA, MD  
Str. Hînceşti nr. 53, of. 310,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
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; 

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 038168 
(220) 2016.01.05 
(730) KNAUF-GIPS S.R.L., întreprindere cu cap-

ital str ăin, MD  
Str. Ştefan cel Mare nr. 178,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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 utilizate în pictură, 
decorare, imprimare şi artă. 

 

 

 
 
(210) 038169 
(220) 2016.01.08 
(730) ETİ GIDA SANAY İ VE TİCARET ANON İM 

ŞİRKETİ, TR 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11. CADDE 
ESKİŞEHİR, TURCIA 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: brun, brun-deschis, bej. 
(511) NCL(10-2016) 
30   - biscuiţi; produse de patiserie şi cofetărie. 
 

(531) CFE(5) 08.01.11; 08.01.13; 08.01.19; 08.01.21; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 038170 
(220) 2016.01.11 
(730) Starbuzz Tobacco, Inc., US  

10871 Forbes Avenue, Garden Grove, CA, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun, tutun de fumat, tutun pentru narghilea, 

tutun cu arome, tutun cu melasă, dispozitive 
electronice de fumat, narghilele electronice, 
furtunuri pentru narghilele electronice, ba-
toane electronice shisha, ţigarete electronice, 
lichid pentru ţigări electronice, cartuşe pentru 
ţigări electronice, narghilele, accesorii pentru 
narghilele, furtunuri pentru narghilele, boluri 
pentru narghilele, tăvi pentru narghilele, 
cleşti pentru narghilele, cărbune pentru nar-
ghilele. 
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(210) 038171 
(220) 2016.01.11 
(730) Starbuzz Tobacco, Inc., US  

10871 Forbes Avenue, Garden Grove, CA, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "TOBACCO", "SINCE 2005", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, negru, cenuşiu. 
(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun, tutun de fumat, tutun pentru narghilea, 

tutun cu arome, tutun cu melasă, dispozitive 
electronice de fumat, narghilele electronice, 
furtunuri pentru narghilele electronice, ba-
toane electronice shisha, ţigarete electronice, 
lichid pentru ţigările electronice, cartuşe pen-
tru ţigări electronice, narghilele, accesorii 
pentru narghilele, furtunuri pentru narghilele, 
boluri pentru narghilele, tăvi pentru narghile-
le, cleşti pentru narghilele, cărbune pentru 
narghilele. 

 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.12; 01.15.05; 01.15.11; 
25.01.06; 26.01.13; 26.01.21; 26.13.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038172 
(220) 2016.01.11 
(730) RAŢĂ DENT S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Bucureşti nr. 71/1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.10; 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 
26.01.14; 26.01.15; 27.05.19. 

 

 
 
(210) 038174 
(220) 2016.01.04 
(730) GOGU Marin, MD  

Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: toate elementele verbale cu excep-
ţia "burn" şi executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, roşu de diferite 
nuanţe, galben de diferite nuanţe, oranj de 
diferite nuanţe, cafeniu, alb. 

 
 
 



MD - BOPI 2/2016        TRADEMARKS 
 

 88

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 05.03.13; 19.03.03; 25.01.19; 
27.05.11; 27.05.24; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038187 
(220) 2016.01.12 
(730) AVANESEAN Alexandr, MD  

Str. Valea Trandafirilor nr. 6/1, ap. 253,  
MD-2014, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilelor); materiale de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj; caractere tipografi-
ce, clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.17.05; 27.05.01; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 038188 
(220) 2016.01.12 
(730) Eli Lilly and Company, US  

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 
46285, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparate farmaceutice, inclusiv preparate 

farmaceutice pentru tratamentul diabetului. 
 

 

(210) 038189 
(220) 2016.01.12 
(730) ETİ GIDA SANAY İ VE TİCARET ANON İM 

ŞİRKETİ, TR 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11. CADDE 
ESKİŞEHİR, TURCIA 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, maro-închis, maro, 

maro-deschis, bej, galben, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
30   - ciocolate; bomboane de ciocolată. 
 

(531) CFE(5) 01.15.21; 08.01.11; 08.01.13; 08.01.19; 
08.01.21; 08.01.25; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038190 
(220) 2016.01.13 
(730) FAUTOR S.R.L., MD  

Str. Petru Movilă nr. 23/2,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice, în special vinuri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

 

 
 
(210) 038193 
(220) 2016.01.15 
(730) COMPANIA-DEKART S.R.L., MD  

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 85,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038194 
(220) 2016.01.15 
(730) T.P.I. - PHARM S.R.L., MD  

Bd. Traian nr. 2/1,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - produse farmaceutice utilizate în faza acută 

a tulburărilor circulatorii cerebrale, în trata-
mentul complicaţiilor şi consecinţelor tulbură-
rilor circulatorii cerebrale, în cazul traumelor 
cranio-cerebrale şi consecinţelor acestora, 
suplimente alimentare. 

 

 

 
 
(210) 038195 
(220) 2016.01.18 
(730) VERMODJE S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
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. 

 

 

 
 
(210) 038201 
(220) 2016.01.20 
(730) TODICA Vadim, MD  

Str. Gh. Asachi nr. 29, ap. 15,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 038202 
(220) 2016.01.20 
(730) TODICA Vadim, MD  

Str. Gh. Asachi nr. 29, ap. 15,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde. 
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(511) NCL(10-2016) 
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; minereuri; 

 

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

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.17; 29.01.03. 
 

 
 
(210) 038206 
(220) 2016.01.19 
(730) VOIŢEHOVSCHI Igor, MD  

Str. Bulgară nr. 19, bloc 2, ap. 5,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: turcoaz (PANTONE 

PROC.CYAN; CMYK 100/0/0/0; RGB 
0/173/239; #00ADEF), verde (PANTONE 
368C; CMYK 40/0/100/0; RGB 166/206/56; 
#A6CE38), alb. 

 
 

(511) NCL(10-2016) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 26.13.25; 27.03.11; 
27.05.01; 27.05.21; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038212 
(220) 2016.01.18 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate chimi-
ce şi/sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, pro-
duse chimice naturale sau artificiale utilizate 
în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi de 
confuzie a insectelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea dăunătorilor; 
fungicide, erbicide. 

 

 

 
 
(210) 038213 
(220) 2016.01.19 
(730) PANEA Dumitru, MD  

Str. Grădinilor nr. 60, ap. 8,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
27   - covoraşe pentru automobile. 
 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.07.05; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 038219 
(220) 2015.12.24 
(730) IGNAT Anatolie, MD  

Str. Toma Ciorbă nr. 22, ap. 2,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 038220 
(220) 2016.01.19 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate chimi-
ce şi/sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, pro-
duse chimice naturale sau artificiale utilizate 
în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi de 
confuzie a insectelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea dăunătorilor; 
fungicide, erbicide. 

 

 

 
 

(210) 038221 
(220) 2016.01.19 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate chimi-
ce şi/sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, pro-
duse chimice naturale sau artificiale utilizate 
în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi de 
confuzie a insectelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea dăunătorilor; 
fungicide, erbicide. 

 

 

 
 
(210) 038222 
(220) 2016.01.19 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate chimi-
ce şi/sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, pro-
duse chimice naturale sau artificiale utilizate 
în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi de 
confuzie a insectelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea dăunătorilor; 
fungicide, erbicide. 
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(210) 038223 
(220) 2016.01.19 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate chimi-
ce şi/sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, pro-
duse chimice naturale sau artificiale utilizate 
în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi de 
confuzie a insectelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea dăunătorilor; 
fungicide, erbicide. 

 

 

 
 
(210) 038224 
(220) 2016.01.19 
(730) SIMPLEX-CO S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Alba-Iulia nr. 5A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 

(210) 038227 
(220) 2015.12.16 
(730) BERNAVSCHI Andrei, MD  

Str. Andrei Doga nr. 28/1, ap. 4,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.24; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038234 
(220) 2016.01.22 
(730) VIASNORD S.R.L., MD  

MD-5130, Plop, Donduşeni, Republica Moldova 
(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "produs autohton", "™", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
29   - carne, peşte, pasări 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. 

 

(531) CFE(5) 05.03.14; 26.04.04; 26.04.18; 27.07.11. 
 

 
 
(210) 038239 
(220) 2016.01.21 
(730) ALEXEI Serghei, MD  

Str. Alba-Iulia nr. 196, bloc 1, ap. 159,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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; 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; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.20. 
 

 
 
(210) 038241 
(220) 2016.01.18 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 11.03.08; 19.07.01; 19.07.07; 19.09.01; 
19.09.02. 

 

 
 
(210) 038247 
(220) 2016.01.22 
(730) MURĂ Alexandru, MD  

Str. Iu. Gagarin nr. 44, MD-6526,  
Mereni, Anenii Noi, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 038251 
(220) 2016.01.18 
(730) OLĂRIŢĂ Veaceslav, MD  

Str. Chişinău nr. 84, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 
OLĂRIŢĂ Sergiu, MD  
Str. Albişoara nr. 82, bloc 8, ap. 235,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, sur, negru. 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comerciala; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuril-
or; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.12; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 038252 
(220) 2016.01.25 
(730) COMBINATUL DE PÎINE DIN B ĂLŢI S.A., 

MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 111,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapiocă şi sago; faină 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) 038253 
(220) 2016.01.29 
(730) CALEA FERAT Ă DIN MOLDOVA, între-

prindere de stat, MD  
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 48,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite 

nuanţe, mov de diferite nuanţe. 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 18.01.11; 18.01.23; 18.01.25; 27.05.19; 
27.05.22; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 038256 
(220) 2016.01.25 
(730) Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac 

Holding, BG  
62 Graf Ignatiev Str., 1000 Sofia, Bulgaria 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut, prelucrat; produse din tutun; ţiga-

rete, ţigări şi cigarillos, filtre pentru ţigarete; 
hârtie pentru ţigarete; articole pentru fumă-
tori; chibrituri; brichete şi scrumiere din metal 
nepreţios. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 27.01.11; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 038271 
(220) 2016.01.27 
(730) INVENTPROIECT S.R.L., MD 

Str. Chişinău nr. 94/1, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

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

 

 

 
 
(210) 038281 
(220) 2016.01.28 
(730) VOVC Liviu, MD  

Str. Matei Basarab nr. 9/1,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 
GRIGORIU Inga, MD  
MD-3629, Gherman, Ungheni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 
 
 

(111) 27516 
(151) 2015.09.05 
(181) 2023.02.11 
(210) 032617 
(220) 2013.02.11 
(730) GEAMGIU GRUP S.R.L., MD  

Str. Mesager nr. 1/3,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Grup”. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri. 
(511) NCL(10-2013) 
35   - gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de 

birou; administrare, exploatare comercială; 
studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, sus-
ţinere în comercializarea produselor din cla-
sa 19; servicii de import-export; servicii de 
comercializare pentru terţi prestate de reţele 
de magazine specializate, recepţionarea 
comenzilor, servicii de vânzare cu amănun-
tul, angro; servicii de publicitate, de promo-
vare a produselor din clasa 19; organizarea 
expoziţiilor şi târgurilor în scopuri comerciale 
şi de promovare, servicii de reprezentare a 
terţilor la expoziţii şi târguri în scopuri comer-
ciale şi de promovare, relaţii cu publicul, dis-
tribuire de publicitate, eşantioane, demon-
strare şi etalare de produse. 

 

(531) CFE(5) 26.01.06; 26.02.05; 29.01.13. 
 

 
 
 
 
 
 

(111) 27650 
(151) 2015.11.23 
(181) 2025.02.03 
(210) 036513 
(220) 2015.02.03 
(730) Gilead Sciences Ireland UC, IE  

IDA Business and Technology Park, 
Carrigtohill, Co. Cork, Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice, cu excepţia prepara-

telor farmaceutice oftalmice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 27763 
(151) 2015.11.26 
(181) 2024.09.04 
(210) 035718 
(220) 2014.09.04 
(730) SALINSCHI Vasile, MD  

Str. Ştefan cel Mare nr. 33, MD-4401,  
Seliştea Nouă, Călăraşi, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „EURO”, „TRANS NATI-
ONAL”, cu excepţia executării grafice deose-
bite. 

(511) NCL(10-2014) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-

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

 

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

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 

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

 

15   - instrumente muzicale; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 18.03.23; 26.03.24; 26.07.01; 
27.05.01. 

 

 
 
(111) 27764 
(151) 2015.11.29 
(181) 2025.03.06 
(210) 036650 
(220) 2015.03.06 
(730) MINCHEVICI Sergiu, MD  

Str-la 4 Valea Apelor nr. 2/1, MD-2019,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „SERVICE”, „PLUS”, 
„centru de reparaţii şi deservire tehnică”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
37   - întreţinerea de hardware de computer; insta-

larea, repararea şi întreţinerea computerelor 
şi a perifericelor de computer; instalare de 
sisteme de informaţii computerizate; 

 

42   - servicii IT. 
 

(531) CFE(5) 26.04.09; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 27776 
(151) 2015.12.04 
(181) 2024.12.22 
(210) 036282 
(220) 2014.12.22 
(730) S.C. „Christian 76 Tour” S.R.L., RO  

Str. Pridvorului nr. 17, bl. 11, sc. 2, et. 1, ap. 23, 
sector 4, Bucureşti, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „Christian Tour”, „Christi-
an”, „Tour”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.02; 01.03.06; 07.05.01; 
07.05.02; 07.05.05; 26.02.07; 26.11.13; 27.05.24; 
29.01.13. 
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(111) 27777 
(151) 2015.11.27 
(181) 2024.01.20 
(210) 034518 
(220) 2014.01.20 
(730) Penetron International Ltd., US  

45 Research Way, Suite 203 East Setauket, 
New York 11733, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „MORTAR”. 
(511) NCL(10-2014) 
01   - produse chimice destinate industriei con-

strucţiilor, şi anume mortarelor; 
 

19   - mortare, inclusiv mortare de ciment pentru 
construcţii, mortare adezive folosite în con-
strucţii, mortare pentru echilibrarea betonului, 
mortare rezistente la apă, mortare pentru 
renovare, izolare, etanşarea betonului, struc-
turilor de bloc şi a suprafeţelor. 

 

 

 
 
(111) 27783 
(151) 2015.12.06 
(181) 2025.02.12 
(210) 036547 
(220) 2015.02.12 
(730) Camera de Comer ţ şi Industrie, MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 151,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; toate serviciile sus-
menţionate, cu excepţia publicării produselor 
de imprimerie, şi anume a revistelor. 

 

(531) CFE(5) 09.01.11; 09.01.15; 27.05.01. 
 

(111) 27789 
(151) 2015.12.04 
(181) 2024.05.06 
(210) 035060 
(220) 2014.05.06 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
07   - maşini, cu excepţia sculelor electrice pentru 

construcţii sau ambarcaţiuni, utilajelor pentru 
construcţie, pompelor; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); scule de mână, 
altele decât cele acţionate manual; portscule 
(organe de maşini); unelte (organe de ma-
şini); incubatoare pentru ouă; distribuitoare 
automate; 

 

08   - unelte de mână şi instrumente acţionate ma-
nual; arme albe; aparate de ras; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente; 
aparate şi instrumente pentru conducerea, 
distribuirea, transformarea, acumularea, re-
glarea sau comanda curentului electric; apa-
rate pentru înregistrarea, transmiterea, re-
producerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acusti-
ce; compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi 
de stocare a datelor; mecanisme pentru apa-
rate cu preplată; case înregistratoare, maşini 
de calculat, echipament pentru prelucrarea 
informaţiei, calculatoare; software de calcula-
toare; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; material de ambalare, etanşare şi 
izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; bureţi; material pentru curăţare; bu-
reţi metalici; 
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(111) 27794 
(151) 2015.12.06 
(181) 2025.02.23 
(210) 036602 
(220) 2015.02.23 
(730) GM Pharmaceuticals LTD, GE  

65, Phonichala, 0165 Tbilisi, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „GMP”, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

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

(511) NCL(10-2015) 
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. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.09; 25.03.05; 26.01.13; 
26.02.05; 26.04.03; 26.04.06; 27.05.17; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 27795 
(151) 2015.12.06 
(181) 2025.02.23 
(210) 036603 
(220) 2015.02.23 
(730) GM Pharmaceuticals LTD, GE  

65, Phonichala, 0165 Tbilisi, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „GMP”, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
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. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.09; 26.01.13; 26.02.05; 
26.04.03; 26.04.06; 26.13.25; 27.05.17; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 27797 
(151) 2015.12.08 
(181) 2024.12.05 
(210) 036227 
(220) 2014.12.05 
(730) Curves International, Inc., US  

100 Ritchie Road, Waco Texas 76712,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; îmbrăcăminte 
pentru sporturi şi fitness; 

 

41   - servicii de divertisment şi educaţionale; furni-
zare de publicaţii electronice (nedescărcabi-
le); furnizare de publicaţii electronice on-line; 
publicare de reviste; publicare de cărţi elec-
tronice şi reviste on-line; furnizare de publi-
caţii dintr-o reţea globală de calculatoare sau 
de pe Internet, care pot fi accesate; servicii 
de educaţie asistate de calculator; servicii de 
învăţământ asistate de calculator; servicii de 
instruire asistate de calculator; servicii edu-
caţionale bazate pe calculator; divertisment 
radio; servicii de informare, rapoarte tipărite 
şi servicii de informare on-line în domeniul 
muzicii, video, filmului, cărţilor, televiziunii, 
concertelor, radioului, ştirilor, evenimentelor 
culturale şi de divertisment, jocurilor şi spor-
turilor; furnizare de baze de date şi directoa-
re în domeniul muzicii, video, radioului, tele-
viziunii, filmului, ştirilor, sporturilor, jocurilor, 
evenimentelor culturale, de divertisment, 
precum şi artelor şi de agrement prin reţele 
de comunicaţii; furnizare de conţinut audio, 
video, grafic, text şi alte conţinuturi multime-
dia în domeniul muzicii, video, radioului, tele-
viziunii, filmului, ştirilor de divertisment, spor-
turilor, jocurilor, evenimentelor culturale, de 
divertisment şi artelor şi de agrement prin 
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reţele de comunicaţii; publicare de imagini, 
tablouri, fotografii, text, grafică, lucrări audio 
şi video prin reţele de comunicaţii; furnizare 
de simpozioane educaţionale prin reţele de 
comunicaţii în domeniul muzicii, video, de 
divertisment, ştirilor şi artelor şi de agrement; 
furnizare de baze de date şi directoare prin 
reţele de comunicaţii pentru obţinerea de 
date, imagini, tablouri, fotografii, text şi de 
alte conţinuturi multimedia în domeniile mu-
zicii, video, filmului, cărţilor, televiziunii, jocu-
rilor şi sporturilor; furnizare de baze de date 
informatice sub formă de aviziere în domenii-
le muzicii, video, filmului, cărţilor, televiziunii, 
jocurilor şi sporturilor; servicii de bibliotecă 
electronică pentru furnizare de informaţii 
electronice, inclusiv de informaţii de arhivă, 
sub formă de imagini electronice, tablouri, 
fotografii, text, informaţii audio şi/sau video şi 
conţinut multimedia printr-o reţea de calcula-
toare on-line; servicii de sănătate şi de club 
de fitness; învăţarea gimnasticii; conducerea 
claselor de exerciţii, nutriţie, control al greu-
tăţii şi de reducere a greutăţii; servicii de 
instruire în gimnastică şi de fitness fizic; ser-
vicii ale sălilor de gimnastică; servicii de edu-
caţie şi de consiliere pentru formarea aptitu-
dinilor fizice; furnizare de echipament de 
fitness şi exerciţii fizice; furnizare de instruire 
şi echipament în domeniul exerciţiilor fizice; 
închiriere de echipamente pentru sport sau 
exerciţii; furnizare de echipamente pentru 
piscină; servicii de informaţie, de consiliere şi 
de consultanţă cu privire la toate cele menţi-
onate anterior. 

 

 

 
 
(111) 27798 
(151) 2015.12.09 
(181) 2024.11.27 
(210) 036185 
(220) 2014.11.27 
(730) IAROVAIA Angelina, MD  

MD-5121, Elizavetovca, Donduşeni,  
Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; toate 
cu conţinut sau cu arome de zmeură; 

 

29   - zmeură conservată, congelată, uscată şi 
fiartă; jeleuri, dulceţuri, compoturi, produse 
lactate, cu conţinut sau cu aromă de zmeură; 

 

30   - ceai şi înlocuitori de cafea; produse de pati-
serie şi cofetărie, îngheţată, mirodenii; toate 
cu conţinut sau cu aromă de zmeură; 

 

31   - zmeură; plante de zmeură; alimente pentru 
animale; 

 

32   - bere; ape gazoase şi alte băuturi nealcoolice; 
băuturi, sucuri, siropuri şi alte preparate pen-
tru fabricarea băuturilor; toate cu conţinut 
sau cu aromă de zmeură; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cu conţi-
nut sau cu aromă de zmeură. 

 

(531) CFE(5) 05.07.08; 11.01.09; 25.01.06; 25.01.09; 
25.01.10; 25.01.25; 27.05.22. 
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(111) 27811 
(151) 2015.12.12 
(181) 2025.03.20 
(210) 036758 
(220) 2015.03.20 
(730) PASIFLORA S.R.L., MD  

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 43, of. 
3, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „agro”, cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, verde-închis, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.05.20; 05.05.21; 
27.05.02; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 27823 
(151) 2015.12.14 
(181) 2024.12.30 
(210) 036577 
(220) 2014.12.30 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001, 
Haryana, India 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „день и ночь”. 

(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; prepara-

te farmaceutice şi medicale pentru uz uman 
şi veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 27825 
(151) 2015.12.16 
(181) 2025.02.20 
(210) 036598 
(220) 2015.02.20 
(730) INVENTPROIECT S.R.L., MD 

Str. Chişinău nr. 94/1, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 
 

37   - informaţii în domeniul reparaţiilor; informaţii 
în domeniul construcţiilor; aşezarea cărămizi-
lor; nituire; consultaţii pentru construcţii; 
montări de schele; supravegherea şi contro-
lul lucrărilor de construcţie pe şantier; aplica-
rea tapetelor; lucrări de zidărie, construcţii; 
lucrări de tencuire; construcţia edificiilor in-
dustriale; montarea standurilor şi pavilioane-
lor pentru iarmaroace; instalarea uşilor şi 
ferestrelor. 

 

 

 
 
(111) 27830 
(151) 2015.12.20 
(181) 2023.09.16 
(210) 033784 
(220) 2013.09.16 
(730) ARHIULIUC Dumitru, MD  

Bd. Dacia nr. 7, ap. 70,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „SPORT”, „4”, „life”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2013) 
41   - activităţi sportive. 
 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23. 
 

 
 
(111) 27833 
(151) 2015.12.17 
(181) 2023.11.26 
(210) 034144 
(220) 2013.11.26 
(390) 13158, DO 
(730) INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS., DO  

Máximo Gomez Avenue No. 118,  
Santo Domingo, Republica Dominicană 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
30   - cafea. 
 
 

 

 
(111) 27840 
(151) 2015.12.22 
(181) 2024.12.05 
(210) 036214 
(220) 2014.12.05 
(730) DUO-EGO S.R.L., MD 

Str. acad. N. Corlăteanu nr. 15,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: sur, roşu-închis. 
(511) NCL(10-2014) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.20; 26.04.10; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 27841 
(151) 2015.12.22 
(181) 2024.12.05 
(210) 036215 
(220) 2014.12.05 
(730) DUO-EGO S.R.L., MD 

Str. acad. N. Corlăteanu nr. 15,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; 
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39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.17; 27.05.24. 
 

 
 
(111) 27845 
(151) 2015.12.30 
(181) 2024.05.07 
(210) 035171 
(220) 2014.05.07 
(730) JUC Andrei, MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 47,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „UPGRADE”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
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; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare  
 
 
 

la acestea; servicii de analiză şi cercetare  
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator. 

 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.11.08; 27.01.05; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 27850 
(151) 2015.12.29 
(181) 2024.11.14 
(210) 036130 
(220) 2014.11.14 
(730) ŢURCAN Anatolie, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 20, ap. 10,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; toate produsele sus-
menţionate, cu excepţia adezivilor; 

 

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; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare, conducte flexibile nemetalice; toate 
produsele sus-menţionate, cu excepţia mate-
rialelor de izolare; 

 

19   - construcţii nemetalice transportabile; monu-
mente nemetalice; 

 

35   - publicitate; lucrări de birou. 
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(111) 27851 
(151) 2015.12.30 
(181) 2024.11.07 
(210) 036067 
(220) 2014.11.07 
(730) ŢURCAN Ecaterina, MD  

Str. Ioana Radu nr. 3,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: „BANQUET”, „HALL”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 25.01.25; 
27.05.02. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în ianuarie 2016  

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 032617 2013.02.11 27516 2015.09.05 35 GEAMGIU GRUP S.R.L., MD 4/2013 2/2016 

2 036581 2015.02.16 27625 2015.11.17 09,35,42 SÎRBU Angela, MD 3/2015  

3 036582 2015.02.16 27626 2015.11.17 09 SÎRBU Angela, MD 3/2015  

4 036418 2015.01.21 27646 2015.11.24 29,30,32,35,43 COJOCARU Ruslan, MD 4/2015  

5 036427 2015.01.19 27647 2015.11.30 03,07,11,21,25,
33,38,41 

Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washin-
gton, US 

4/2015  

6 036491 2015.01.29 27648 2015.11.21 34 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

3/2015  

7 036495 2015.01.30 27649 2015.11.21 25,35 MAGIC STEP S.R.L., MD 5/2015  

8 036513 2015.02.03 27650 2015.11.23 05 Gilead Sciences Ireland UC, IE 3/2015 2/2016 

9 036517 2015.02.04 27651 2015.11.14 01,05 Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo 
Firma "Avgust", RU 

3/2015  

10 036518 2015.02.04 27652 2015.11.14 01,05 Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo 
Firma "Avgust", RU 

3/2015  

11 036519 2015.02.04 27653 2015.11.14 01,05 Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo 
Firma "Avgust", RU 

3/2015  

12 036520 2015.02.04 27654 2015.11.14 01,05 Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo 
Firma "Avgust", RU 

3/2015  

13 036521 2015.02.04 27655 2015.11.14 01,05 Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo 
Firma "Avgust", RU 

3/2015  

14 036558 2015.02.11 27656 2015.11.11 03 Shulton, Inc., US 3/2015  

15 036583 2015.02.18 27657 2015.11.30 35,41 Camera de Comerţ şi Industrie, 
MD 

3/2015  

16 036615 2015.02.25 27658 2015.11.18 45 SERVICIUL ANALITIC  
SPECIAL PANTERA GRUP, 
MD 

3/2015  

17 036785 2015.03.27 27659 2015.11.20 06,20,24 VOITENCO Vladimir, MD 
VÎLCU Alexandru, MD 

5/2015  

18 035718 2014.09.04 27763 2015.11.26 04,05,06,08,09,
10,11,12,14,15,
18,19,20,21,22,
23,25,26,28,29,
31,32,34,37,38,
39,40,41,42,43,

44,45 

SALINSCHI Vasile, MD 10/2014 2/2016 

19 036650 2015.03.06 27764 2015.11.29 37,42 MINCHEVICI Sergiu, MD 4/2015 2/2016 

20 036847 2015.04.07 27765 2015.11.29 41,42 Institutul de Creaţie Legislativă 
şi Drept Comparat, asociaţie 
obştească, MD 

5/2015  

21 036097 2014.11.11 27766 2015.11.30 34 Japan Tobacco Inc., JP 1/2015  

22 036428 2015.01.19 27769 2015.12.01 33,36,41 Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washin-
gton, US 

4/2015  
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23 036429 2015.01.19 27770 2015.12.01 35,43 Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washington, 
US 

4/2015  

24 036432 2015.01.19 27771 2015.12.01 43 Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washington, 
US 

4/2015  

25 036433 2015.01.19 27772 2015.12.01 30 Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washin-
gton, US 

4/2015  

26 036434 2015.01.19 27773 2015.12.01 30 Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washington, 
US 

4/2015  

27 036453 2015.01.22 27774 2015.12.01 05 E.I. du Pont de Nemours and 
Company, US 

4/2015  

28 036489 2015.01.29 27775 2015.12.01 05 E.I. du Pont de Nemours and 
Company, US 

4/2015  

29 036282 2014.12.22 27776 2015.12.04 39 S.C. "Christian 76 Tour" S.R.L., 
RO 

1/2015 2/2016 

30 034518 2014.01.20 27777 2015.11.27 01,19 Penetron International Ltd., US 3/2014 2/2016 

31 036310 2014.12.20 27778 2015.12.01 21 Colgate-Palmolive Company, a 
Delaware company, US 

3/2015  

32 036537 2015.02.06 27779 2015.12.03 43 FIDECON-A S.R.L., societate 
comercială, MD 

3/2015  

33 034885 2014.04.03 27780 2015.12.03 34 Reemtsma Cigarettenfabriken 
GmbH, DE 

8/2014  

34 034907 2014.04.03 27781 2015.12.03 34 Reemtsma Cigarettenfabriken 
GmbH, DE 

7/2014  

35 036554 2015.02.10 27782 2015.12.06 42 CRYSTAL LAGOONS 
(CURACAO) B.V., CW 

5/2015  

36 036547 2015.02.12 27783 2015.12.06 35,41 Camera de Comerţ şi Industrie, 
MD 

3/2015 2/2016 

37 036616 2015.02.26 27784 2015.12.06 32,35 JARDAN Vladimir, MD 4/2015  

38 036826 2015.04.02 27785 2015.12.06 04,37 GRAND OIL S.R.L., MD 5/2015  

39 036866 2015.04.14 27786 2015.12.06 38,42 COMPANIA-DEKART S.R.L., 
MD 

5/2015  

40 036878 2015.04.14 27787 2015.12.06 31 Société des Produits Nestlé 
S.A., CH 

5/2015  

41 036417 2015.01.21 27788 2015.12.04 29,30 MERAJI Nicolai, MD 4/2015  

42 035060 2014.05.06 27789 2015.12.04 07,08,09,17,21 CEPOI Victor, MD 8/2014 2/2016 

43 036516 2015.02.04 27790 2015.12.04 39,43 VRÎNCEANU Tatiana, MD 5/2015  

44 036571 2015.02.16 27791 2015.12.04 41,43 PAVLIUC Ruslan, MD 5/2015  

45 036573 2015.02.16 27792 2015.12.04 41,43 PAVLIUC Ruslan, MD 5/2015  

46 036642 2015.03.03 27793 2015.12.04 37,42 CECAN Pavel, MD 4/2015  

47 036602 2015.02.23 27794 2015.12.06 05 GM Pharmaceuticals LTD, GE 3/2015 2/2016 

48 036603 2015.02.23 27795 2015.12.06 05 GM Pharmaceuticals LTD, GE 3/2015 2/2016 

49 036227 2014.12.05 27797 2015.12.08 25,41 Curves International, Inc., US 3/2015 2/2016 

50 036185 2014.11.27 27798 2015.12.09 03,29,30,31,32,
33 

IAROVAIA Angelina, MD 1/2015 2/2016 

51 036835 2015.04.02 27799 2015.12.11 29,30,32 BURLACU Dumitru, MD 5/2015  

52 036855 2015.04.08 27800 2015.12.11 35,37 MAV-PRIM S.R.L., MD 5/2015  

53 036867 2015.04.14 27801 2015.12.11 38,42 COMPANIA-DEKART S.R.L., 
MD 

5/2015  

54 036912 2015.04.22 27802 2015.12.11 07,12,35,37 BASADORO  AGROTEH 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

5/2015  
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55 036928 2015.04.27 27803 2015.12.11 29,30 Chastnaya proizvodstvenno-
torgovaya firma "Kriolit-Dnepr", 
UA 

5/2015  

56 036486 2015.01.28 27805 2015.12.09 03 Mary Kay Inc., corporaţie din 
statul Delaware, US 

4/2015  

57 036488 2015.01.28 27806 2015.12.09 03 Mary Kay Inc., corporaţie din 
statul Delaware, US 

4/2015  

58 036490 2015.01.29 27807 2015.12.09 32 Twentieth Century Fox Film 
Corporation, corporaţie din Sta-
tul Delaware, US 

4/2015  

59 036502 2015.01.31 27808 2015.12.09 09,36 Groupe Monetico International 
Inc., CA 

4/2015  

60 034936 2014.04.11 27809 2015.12.09 33,35 BÎRCA Natalia, MD 6/2014  

61 036758 2015.03.20 27811 2015.12.12 01 PASIFLORA S.R.L., MD 4/2015 2/2016 

62 036169 2014.11.19 27812 2015.12.10 03,05,35 Unipharm, Inc., US 12/2014  

63 037379 2014.11.19 27813 2015.12.10 03,05,35 Unipharm, Inc., US 8/2015  

64 036852 2015.04.07 27815 2015.12.11 09,42 BOGANASTIUC Andrei, MD 5/2015  

65 036470 2015.01.23 27821 2015.12.14 16 Asia Pacific Resources Interna-
tional Holdings Ltd., BM 

4/2015  

66 036471 2015.01.23 27822 2015.12.14 16 Asia Pacific Resources Interna-
tional Holdings Ltd., BM 

4/2015  

67 036577 2014.12.30 27823 2015.12.14 05 RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED, IN 

3/2015 2/2016 

68 036907 2015.04.21 27824 2015.12.16 29,30,39,43 LOGISTIC INT S.R.L., MD 5/2015  

69 036598 2015.02.20 27825 2015.12.16 36,37 INVENTPROIECT S.R.L., MD 3/2015 2/2016 

70 034286 2013.12.23 27826 2015.12.16 32,35 GELIBERT S.R.L., MD 4/2014  

71 034287 2013.12.23 27827 2015.12.16 32,35 GELIBERT S.R.L., MD 4/2014  

72 035996 2014.10.22 27828 2015.12.16 10,25,28 OPPO MEDICAL INC., US 12/2014  

73 035530 2014.07.25 27829 2015.12.18 33 BOIAR GRUP S.R.L., MD 9/2014  

74 033784 2013.09.16 27830 2015.12.20 41 ARHIULIUC Dumitru, MD 11/2013 2/2016 

75 036916 2015.04.22 27831 2015.12.20 36 MOBIASBANCĂ-Groupe 
Societe Generale S.A., bancă 
comercială, MD 

5/2015  

76 036946 2015.04.24 27832 2015.12.20 42 INFOSAFE S.R.L., MD 
ANDREEV Mihail, MD 

5/2015  

77 034144 2013.11.26 27833 2015.12.17 30 INDUSTRIAS BANILEJAS, 
SAS., DO 

2/2014 2/2016 

78 035374 2014.07.02 27835 2015.12.17 33 DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

1/2015  

79 036648 2015.03.05 27836 2015.12.17 34 SAŞCOV Alexandr, MD 4/2015  

80 036709 2015.03.11 27837 2015.12.18 43 HYATT INTERNATIONAL 
CORPORATION, US 

4/2015  

81 036951 2015.04.30 27838 2015.12.18 44 ANDIENDOMED S.R.L., MD 5/2015  

82 035108 2014.05.13 27839 2015.12.18 43 BODRUG Ion, MD 6/2014  

83 036214 2014.12.05 27840 2015.12.22 37,39 DUO-EGO S.R.L., MD 2/2015 2/2016 

84 036215 2014.12.05 27841 2015.12.22 35,37,39 DUO-EGO S.R.L., MD 2/2015 2/2016 

85 036544 2015.02.10 27842 2015.12.23 25,30,35,43 CHISELIOV Aliona, MD 3/2015  

86 036759 2015.03.24 27843 2015.12.23 29 ADM-Reparaţie S.R.L.,  
societate comercială, MD 

4/2015  

87 036531 2015.02.05 27844 2015.12.23 03 Mary Kay Inc., corporaţie din 
statul Delaware, US 

5/2015  

88 035171 2014.05.07 27845 2015.12.30 09,35,36, 
38,41,42 

JUC Andrei, MD 7/2014 2/2016 

89 036707 2015.03.11 27846 2015.12.29 29 OSIPOV MARIA, gospodărie 
ţărănească, MD 

4/2015  

90 036584 2015.02.17 27847 2015.12.29 29,30,35 CACABADZE Guram, MD 4/2015  
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91 036871 2015.04.10 27848 2015.12.30 30 Société des Produits Nestlé 
S.A., CH 

5/2015  

92 036872 2015.04.10 27849 2015.12.30 30 Société des Produits Nestlé 
S.A., CH 

5/2015  

93 036130 2014.11.14 27850 2015.12.29 01,02,17,19,35 ŢURCAN Anatolie, MD 2/2015 2/2016 

94 036067 2014.11.07 27851 2015.12.30 43 ŢURCAN Ecaterina, MD 1/2015 2/2016 

95 035221 2014.06.03 27859 2016.01.04 29,30 CIBIZOV Denis, MD 8/2014  

 

 
 
 

 

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 3R 291 2025.12.01 14,18,23,24,

25,26 
Chanel SARL, CH 
Burgstrasse 26, CH-8750, Glarus, Elveţia 

 7/1994 

2 2R 3900 2026.02.01 01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,10,11,12,
13,14,15,16,
17,18,19,20,
21,22,23,24,
26,27,28,29,
30,31,32,33,
34,36,37,38,
39,40,41,42 

DAAC Hermes S.A., MD 
Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

4/1996 10/1996 

3 2R 4371 2025.06.09 09,42 RDM S.R.L., întreprindere mixtă moldo-
ucraineană de cercetare şi producţie, MD 
Bd. Iu. Gagarin nr. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

8/1996 2/1997 

4 2R 4416 2025.08.01 33 MOLDAVSKII STANDART S.R.L., întreprindere 
cu capital străin fabrica de vinuri şi divinuri, MD 
Str. Iuri Gagarin nr. 30,MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

9/1996 2/1997 

5 2R 4689 2026.01.05 05 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA  
e FARMACEUTICA S.p.A., IT 
Via Matteo Civitali 1, I-MILANO, Italia 

1/1997 6/1997 

6 2R 4756 2025.12.18 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

12/1996 7/1997 

7 2R 4762 2025.12.01 05 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

12/1996 7/1997 

8 2R 4804 2025.12.11 32 THE CONCENTRATE MANUFACTURING COM-
PANY OF IRELAND, (also trading as Seven-Up 
International), corporaţie irlandeză, BM 
20 Reid Street, Williams House, Hamilton, HM-11, 
Bermude 

3/1997 8/1997 

9 2R 4812 2025.11.24 12 WOOSUNG TIRE CORPORATION, KR 
#30, Yusan-Ri, Yangsan-Eup, Yangsan-Gun, 
Kyong Nam, Republica Coreea 

2/1997 8/1997 

10 2R 4952 2026.01.05 09,10 Hitachi Aloka Medical, Ltd., JP 
6-22-1 Mure, Mitaka-shi, Tokyo, Japonia 

3/1997 10/1997 
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11 2R 5166 2026.02.12 28 Mattel, Inc., corporaţia statului Delaware, US 

333 Continental Boulevard, El Segundo,  
California 90245, Statele Unite ale Americii 

6/1997 12/1997 

12 2R 5469 2026.04.10 16,25,34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

8/1997 4/1998 

13 R 13578 2025.04.13 32 MAGVIUS-SP S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

12/2005 5/2006 

14 R 13600 2025.11.21 16,35,38,41 MONUL Sergiu, MD 
Str-la Krîlov nr. 12,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

1/2006 6/2006 

15 R 13601 2025.11.21 16,35,38,41 MONUL Sergiu, MD 
Str-la Krîlov nr. 12,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

1/2006 6/2006 

16 R 13609 2024.12.14 32,35 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

1/2006 6/2006 

17 R 13681 2025.06.24 29,30,35, 
39,43 

Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 78/A, ap. (of.) 7,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

1/2006 6/2006 

18 R 14326 2025.07.21 03,05,35 FARMACIA FAMILIEI S.R.L., MD 
Str. Burebista nr. 23,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

7/2006 12/2006 

19 R 14501A 2025.09.26 20 ELIO DESIGN S.R.L., MD 
Str. Bucuriei nr. 1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

 3/2007 

20 R 14609 2025.10.10 04 Castrol  Limited, GB 
Technology Centre, Whitchurch Hill, 
Pangbourne, Reading, RG8 7QR, Regatul Unit 

10/2006 3/2007 

21 R 14661 2025.11.17 16 Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 

11/2006 4/2007 

22 R 14666 2025.12.05 09 Sharp  Kabushiki Kaisha (Sharp Corporation), JP 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japonia 

11/2006 4/2007 

23 R 14685 2025.11.30 05 POLICHEM S.A., LU 
50, Val Fleuri, L-1526, Luxemburg 

11/2006 4/2007 

24 R 14686 2025.11.30 03,05 POLICHEM S.A., LU 
50, Val Fleuri, L-1526, Luxemburg 

11/2006 4/2007 

25 R 14687 2025.12.02 19 MARBET Spolka z o.o., PL 
ul. Chocholowska 28, 43-346 Bielsko-Biala, 
Polonia 

11/2006 4/2007 

26 R 14718 2025.11.14 35 IVANOVA L., întreprindere individuală, MD 
Str. Independenţei nr. 34-A,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

11/2006 4/2007 

27 R 14724 2025.12.01 16,18,20,21,
25,28,30,32,
35,36,38,39,

41,42 

CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate  
pentru copii, MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 17, bloc 4,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

11/2006 4/2007 

28 R 14744 2025.11.02 07,35 EGON VON RUVILLE GmbH, DE 
Billbrookdeich 112, 22113 Hamburg, Germania 

10/2006 4/2007 

29 R 14759 2025.11.11 33 VORNICOGLO Hristofor, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 79, bloc 1, ap. 16,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

10/2006 4/2007 

30 R 14777 2025.12.28 35,38,41 A.G. BROADCASTING S.R.L., MD 
Str. Ismail nr. 33, ap. (of.) 601-603,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

12/2006 5/2007 

31 R 14790 2025.12.28 09,35 CERBARI Alexandru, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 19, ap. 42,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

12/2006 5/2007 

32 R 14809 2025.12.02 19 MARBET Spolka z o.o., PL 
ul. Chocholowska 28, 43-346 Bielsko-Biala, 
Polonia 

12/2006 5/2007 
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33 R 14810 2025.12.06 05 Omega Pharma Innovation & Development NV, 
BE 
Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, Belgia 

12/2006 5/2007 

34 R 14818 2025.12.13 05 Millennium Pharmaceuticals, Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
40 Landsdowne Street, Cambridge,  
Massachusetts, Statele Unite ale Americii 

12/2006 5/2007 

35 R 14820 2025.12.19 32 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,  
Statele Unite ale Americii 

12/2006 5/2007 

36 R 14822 2025.12.19 09 RAZOR USA LLC, US 
12723 166th Street, Cerritos, California 90703, 
Statele Unite ale Americii 

12/2006 5/2007 

37 R 14823 2025.12.21 32 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,  
Statele Unite ale Americii 

12/2006 5/2007 

38 R 14824 2025.12.22 05 Millennium Pharmaceuticals, Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachu-
setts, Statele Unite ale Americii 

12/2006 5/2007 

39 R 14865 2026.01.30 07 Aktiebolaget Electrolux, SE 
SE-105 45 Stockholm, Suedia 

1/2007 8/2007 

40 R 14871 2025.12.30 09,16,35,38 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

41 R 14872 2025.12.30 09,16,35,38 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

42 R 14901 2026.01.12 12 Great Wall Motor Company Limited, CN 
2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 
071000, China 

1/2007 6/2007 

43 R 14911 2025.12.27 09 INTEL CORPORATION, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii 

1/2007 6/2007 

44 R 14917 2026.01.19 05 Eisai R&D Management Co., Ltd., JP 
No. 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, Japonia 

1/2007 6/2007 

45 R 14918 2026.01.19 05 Eisai R&D Management Co., Ltd., JP 
No. 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, Japonia 

1/2007 6/2007 

46 R 14964 2026.01.06 30 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., JP 
1-1, 4-Chome, Nishinakajima, Yodogawa-Ku, 
Osaka, Japonia 

1/2007 6/2007 

47 R 15050 2026.02.16 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Toyota  Motor Corporation), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

2/2007 7/2007 

48 R 15181 2025.12.02 29,30,32 JARDAN Vladimir, MD 
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 8/2007 

49 R 15199 2026.01.18 32 JARDAN Vladimir, MD 
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

1/2007 8/2007 

50 R 15249 2026.03.13 05 Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, CH 
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, Elveţia 

4/2007 9/2007 

51 R 15338 2025.12.26 33 Maurt S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

5/2007 10/2007 

52 R 15449 2025.11.30 05,16,29,30,
31,32,35,41 

EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2007 10/2007 
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1 2 3 4 5 6 7 
53 R 16560 2025.11.30 33,35 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

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

2/2008 7/2008 

54 R 17402 2026.01.12 30,35 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

10/2007 1/2009 

55 R 18241 2026.03.16 33,35 ŞOŞEV Vasilii, MD 
Str. S. Lazo nr.107, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

1/2009 8/2009 
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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; listele indicaţiilor geografice ale Uniunii 
Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

   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. 

 
 
 
 

 P

L 
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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. 

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; the Lists 
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on 
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union 
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs. 
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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 file an opposition against the 
grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with 
AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 Î 

 I 
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Cereri de înregistrare a indica ţiilor geografice 
 
 

Numărul de depozit   IG-005 
Data de depozit     2015.12.24 
 
 
Indicaţia geografică  
 

 
 

DOCUMENTUL UNIC 
Prezentul document unic descrie 

principalele elemente ale caietului de 
sarcini, cu titlu informativ 

 
I. INDICAŢIA GEOGRAFICĂ SOLICITATĂ 

SPRE ÎNREGISTRARE 
 

 
 
II. SOLICITANT  

Asocia ţia produc ătorilor şi promotori-
lor de b ăuturi alcoolice tari de Nimoreni, 
asocia ţie patronal ă, MD 
Str. Al. Bernardazzi nr. 49/5,  
MD - 2012, Chişinău, Republica Moldova 

 
III. CLASA/PRODUSUL 
 
NCL (10) 
33 - rachiu de caise. 
 
IV. DESCRIEREA PRODUSULUI  
 

Rachiul de fructe este o băutură alcoolică 
tare, fabricată din distilat de fructe, cu sau fără 
învechire ulterioară în contact cu lemnul. 
 
Propriet ăţile organoleptice  
 

Aspectul exterior al "Rachiului de caise de 
Nimoreni" corespunde unui lichid limpede, fără 
particule în suspensie şi sediment, lichid 
incolor. Rachiul are aromă de alcool, cu nuanţe 
uşoare de caise, iar gustul este curat şi 
arzător. 
 
 
 
 

Caracteristicile fizico-chimice 
 

- Concentraţia alcoolică 39,0 % vol.; 
- Concentraţia în masă 
a substanţelor volatile, 
inclusiv 

2,0 g/dm3; 

- Alcooli superiori 1,5-6,0 g/dm3 a/a; 
- Esteri medii 0,45- 3,50 g/dm3 a/a; 
- Acizi volatili 0,02-1,50 g/dm3 a/a; 
- Aldehide 0,03-0,50 g/dm3 a/a; 
- Alcool metilic nu mai mult de 10 

g/dm3 a/a. 
 
Caracteristicile microbiologice 
 
Caracteristicile microbiologice sunt determi-
nate de realizarea mai multor proceduri, după 
cum urmează:  
- controlul calităţii fructelor pe plantaţie;  
- culesul ales;  
- certificatul igienic al fructelor;  
- instruirea personalului privind igiena  

personală;  
- respectarea instrucţiunilor de spălare  

a utilajului tehnologic, certificatul  
de conformitate, igienic/raport de încercări 
de la producător;  

- efectuarea probei de laborator;  
- respectarea cerinţelor fişei tehnice de la 

producător privind pregătirea maielei de 
levuri şi dirijarea temperaturii de fermen-

tare +15 +18°C. 
 
V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME 
 
Pentru fabricarea "Rachiului de caise de 
Nimoreni" se utilizează următoarele materii 
prime şi materiale: 
- distilate de fructe; 
- apă potabilă conform standardelor  

în vigoare; 
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- carton pentru filtrarea lichidelor alimentare 
însoţit de certificatul de conformitate a 
calităţii şi certificatul igienic, eliberat de  
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova; 

- se admite utilizarea altor materiale con-
form normelor în vigoare. 
La producerea "Rachiului de caise de 

Nimoreni" se utilizează următoarele soiuri de 
caise: "Falcă roşie", "Ananas". 
 
VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFI-

CE DE PRODUCERE / PRELUCRARE  
 

"Rachiul de caise de Nimoreni", produs 
conform caietului de sarcini, se obţine respec-
tând metoda tradiţională de producere şi în 
conformitate cu reglementările naţionale pri-
vind producţia alcoolică. La producerea rachiu-
lui se respectă cu stricteţe următoarele etape: 
- Recepţia fructelor; 
- Sortarea şi spălarea fructelor; 
- Prelucrarea fructelor; 
- Fermentarea; 
- Distilarea; 
- Fracţiunea de frunte; 
- Fracţiunea de mijloc; 
- Fracţiunea de coadă; 
- Deşeurile; 
- Egalizarea; 
- Depozitarea; 
- Pomparea în cisterne şi livrarea; 
- Filtrarea de control; 
- Îmbutelierea; 
- Doparea; 
- Oformarea; 
- Ambalarea; 
- Depozitarea. 
 
VII. ARIA GEOGRAFICĂ  
 

Aria geografică pentru producerea rachiului 
de caise de Nimoreni este localitatea Nimoreni 
din raionul Ialoveni. 
 
VIII. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFICA 
 

"Rachiul de caise de Nimoreni" este pro-
dus în localitatea Nimoreni, raionul Ialoveni. 
Materia primă de bază din care se prepară 

produsul este furnizată din regiunea "Codru" a 
Republicii Moldova. Faptul că produsul este 
originar din aria geografică delimitată se de-
monstrează atât prin existenţa unui sistem de 
trasabilitate pus în practică de la intrarea mate-
riei prime la locul de producere, până la obţine-
rea produsului finit, cât şi prin concordanţa 
dintre cantitatea de produse comercializate 
sub denumirea "Rachiu de caise de Nimoreni" 
şi cantitatea de materie primă transformată. 
 
IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALA 

REA ŞI ETICHETAREA 
 
În etichetarea produsului cu indicaţia 
geografică se folosesc următoarele indicaţii 
obligatorii: 
- denumirea produsului; 
- menţiunea Indicaţie Geografică Protejată 

însoţită de simbolul naţional asociat 
acesteia; 

- inscripţia "Fabricat în Moldova”; 
- denumirea întreprinderii producătoare, 

adresa, nr. de telefon; 
- denumirea produsului; 
- lista ingredientelor, inclusiv aditivi 

alimentari; 
- volumul nominal al produsului preambalat 

exprimat în decimetri cubi (dm3), litri (l), 
centimetri cubi (cm3), sau mililitri (ml); 

- concentraţia alcoolică (% volum); 
- data fabricării; 
- condiţiile de păstrare; 
- termenul de valabilitate; 
- informaţia cu privire la certificare; 
- codul de bare; 
- indicativul documentului normativ pe 

produs; 
- numărul de identificare a lotului, precedat 

de menţiunea "L". 

X.  REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA  
CAIETULUI DE SARCINI 

 
http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Deta
ils.aspx?id=3579&cs=5&domain=1  
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Numărul de depozit     IG-006 
Data de depozit          2015.12.24 
 
Indicaţia geografică

 
 

 
DOCUMENTUL UNIC 

Prezentul document unic descrie 
principalele elemente ale caietului  

de sarcini, cu titlu informativ 

I. INDICAŢIA GEOGRAFICĂ SOLICITATĂ 
SPRE ÎNREGISTRARE 

 
 
II. SOLICITANT 
 

UNIUNEA PRODUCĂTORILOR  
ŞI PROCESATORILOR DE FRUCTE  
ŞI POMUŞOARE DIN CĂLĂRAŞI, 
asocia ţie patronal ă, MD 
Str. Călăraşilor nr. 10,  
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

 
III. CLASA/PRODUSUL 
 
NCL (10) 
29 - dulceaţă din petale de trandafir. 
 
IV.  DESCRIEREA PRODUSULUI  
 
"Dulceaţa din petale de trandafir Călăraşi" - are 
gust plăcut, miros de trandafir, cu nuanţă de 
fruct, levănţică şi busuioc, culoare - de la roz 
închis până la roz deschis. Produsul se carac-
terizează prin consistenţă omogenă, petalele 
fiind împărţite uniform în siropul de zahăr 
negelificat. 
Caracteristicile fizico-chimice ale "Dulceţei din 
petale de trandafir Călăraşi" trebuie să cores-
pundă următorilor parametri: 

 
Nr. 
crt. 

Caracteristici Condiţii  
de  

admisibilitate 
1. Fracţia masică de fructe 

de la masa netă,% min. 
20 

2. Fracţia masică de 
substanţe uscate solubile,  
%, min. 

 

în sterilizată 68 
în nesterilizată 70 

3. Fracţia masică de 
impurităţi minerale, %, 
max. 
 

0,01 

4. Conţinutul de impurităţi de 
origine vegetală, %, max. 

0,02 

5. Corpuri străine Nu se admit 
 
V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME 
 

La producerea "Dulceţei din petale de 
trandafir Călăraşi" se folosesc următoarele 
soiuri de trandafiri (genus Rósa din familia 
Rosaceae): 
- Tavrida; 
- Festivalinaia; 
- Miciurinca; 
- Cazanlîcscaia; 
- Trandafirul de Damasc (Rosa Damascena); 
- Gertrude Jekyll. 

 
VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE 

DE PRODUCERE/PRELUCRARE 
 

Procesul tehnologic de fabricare a dulceţei 
din petale de trandafir, preambalarea ulterioară 
a ei în ambalaje de desfacere şi ambalarea în 
ambalaje de transport se realizează prin urmă-
toarele operaţii: 
- recepţia şi păstrarea materiei prime şi a 

materialelor; 
- pregătirea materiei prime; 
- fierberea dulceţei; 
- preambalarea dulceţei în ambalaje  

de desfacere; 
- sterilizarea; 
- expedierea dulceţei la depozitul de 

produse finite; 
- etichetarea ambalajelor de desfacere; 
- ambalarea dulceţei preambalată în amba-

laje de desfacere în ambalaje de trans-
port, etichetarea ambalajelor de transport. 

 
VII. ARIA GEOGRAFICĂ DELIMITATĂ  
 

Aria geografică delimitată pentru produc-
ţia "Dulceţei din petale de trandafir Călăraşi" 
este oraşul Călăraşi amplasat în Republica 
Moldova, la 49 de km distanţă de capitala 
Chişinău (coordonate geografice: 47°24'56", 
28°31'82"). 
 
VIII. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFIC Ă  
 

Reţeta, amestecul de soiuri de trandafiri 
de dulceaţă au fost preluate din tradiţia locală 
de a fierbe dulceaţă de petale de trandafiri, 
oferindu-i un gust specific. Datorită reţetei folo-
site şi a tehnologiei de producere, dulceaţa 
capătă arome puternice de trandafir cu nuanţă 
de fruct, levănţică şi busuioc. Calitatea excepţi-
onală şi distinctivă a „Dulceţei din petale de 
trandafir Călăraşi" este asigurată de forţa de 
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muncă calificată, de tradiţii în implementarea 
raţională a tehnologiilor de cultivare a trandafi-
rilor şi de producere a dulceţurilor. Un alt ele-
ment important care asigură calitatea produsu-
lui este şi materia primă colectată din zona 
Codru a Republicii Moldova, care este renumi-
tă prin condiţii şi mediu geografic favorabil 
cultivării plantaţiilor de trandafiri. 
 
IX. NORME SPECIFICE PRIVIND  

AMBALAREA ŞI ETICHETAREA 
 
În etichetarea „Dulceţei din petale de trandafir 
Călăraşi” cu ind ica ţ ia  geografică se folosesc 
următoarele indicaţii obligatorii: 
- denumirea „Dulceaţă din petale de 

trandafir Călăraşi"; 
- menţiunea Indicaţie Geografică Protejată 

însoţită de simbolul naţional asociat  
acesteia; 

- inscripţia „Fabricat în Moldova”; 
- denumirea întreprinderii producătoare, 

adresa, telefonul; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- denumirea produsului; 
- lista ingredientelor, inclusiv aditivii 

alimentari; 
- masa netă; 
- data fabricării; 
- condiţiile de păstrare; 
- termenul de valabilitate; 
- valoarea nutritivă şi energetică  

pentru 100 g; 
- indicativul prezentului standard de firmă; 
- informaţia cu privire la certificare. 
 

Denumirea „Dulceaţă din petale de tran-
dafir Călăraşi" precum şi menţiunea indica ţ ie  
geografică protejată trebuie să fie pe etichetă 
în câmpul vizual central. 
 
X. REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA  
       CAIETULUI DE SARCINI 
 
http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Detai
ls.aspx?id=3580&cs=6&domain=1  
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Lista denumirilor de origine pentru care se solicit ă protec ţie 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la L isabona 

privind protec ţia denumirilor de origine a produselor 
şi înregistrarea lor interna ţional ă 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea  
de origine a produsului, transliterarea / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului  

 
Nr. 

crt. 

Nr. 

înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 

ţării 

Denumirea de origine Transliterarea/traducerea Produsul 

1 AO 1011 2015.12.18 IT VALTELLINA CASERA Brânză de Valtelina Brânzeturi 

 
 
 
 

Lista denumirilor de origine c ărora le-a fost acordat ă  
protec ţie în Republica Moldova, în luna ianuarie 2016,  

conform Aranjamentului de la Lisabona privind prote cţia 
denumirilor de origine a produselor şi înregistrarea lor 

interna ţional ă  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 
internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea  

de origine a produsului,  transliterarea / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului  

 
Nr. 

crt. 

Nr. 

înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 

ţării 

Denumirea de origine Transliterarea / 
traducerea 

Produsul 

1 AO 1004 2015.07.02 IT LAMBRUSCO SALAMINO  
DI SANTA CROCE 

- Vin cu denumire 
de origine 
protejată (DOP) 
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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 established 
by 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 for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial design 
registration certificates, and industrial designs renewed 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 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 international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained 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 WIPO STANDARD S T. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Number of the certificate  

(15)  Data înregistrării  

 Date of the registration 

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

 Expected expiration date of the registration  

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of the industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of the application  

(22)  Data de depozit  

 Date of filing of the application 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of the exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Data relating to priority under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of the priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Date of filing of the priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

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

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration 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 INTELECTUAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLET IN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of 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 published 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 published 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 refused 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 deprived of rights by non-payment of fees for issuance of 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 has expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 

 

 

 

 
 
 
 



DESIGN                                                                                                         MD - BOPI 2/2016 
 

 125 

 

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 file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if 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 been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (9) Cl. 09-03  

(21) f 2015 0100 
(22) 2015.11.27 
(28) 2 

(71) ART GRUP BRIVET S.R.L. SOCIETATEA 
COMERCIALĂ, MD 

Str. Nadejda Russo nr. 7, MD-2024, 

Chişinău, Republica Moldova 
(72) JULEA Sergiu, MD 
(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Ambalaje pentru butelii  

 

(55) 

 

 

 
1.1  1.2 
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(21) f 2015 0100 
 
 

 

 
2.1 
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(21)   f 2015 0100 
 

2.2 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 09-05; 19-08  

(21) f 2015 0097 
(22) 2015.11.13 

(28) 1 
(57)  Culori revendicate:  
 alb, negru, galben, roşu 

(71) LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) 
SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD 

Str. Viitorului nr. 1, MD-5400, Rezina, 
Republica Moldova 

(72) STOICOV Sergiu, MD    

 BIRĂU  Stefan, MD 
(74) SOCOLOVA Olga 
(54) Pachet pentru ciment  
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(21) f 2015 0097 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
1.1 
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(21) f 2015 0097 
 

   

1.2  1.3  1.4  1.5 

 

 

 

 
1.6  1.7 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 14-04; 32-00  

(21) f 2015 0093 
(22) 2015.10.28 

(28) 35 
(57)  Culori revendicate:  

modelul 1 - portocaliu, alb, negru;  

modelul 2 - portocaliu, alb, negru;  
modelul 3 - portocaliu, alb, negru;  
modelul 4 - portocaliu, alb, negru;  

modelul 5 - portocaliu, alb, negru;  
modelul 6 - portocaliu, alb, negru;  
modelul 7 - portocaliu, alb, negru;  

modelul 8 - portocaliu, alb, negru;  
modelul 9 - portocaliu, alb, negru;  
modelul 10 - portocaliu, alb, negru;  

modelul 11 - portocaliu, alb, negru;  
modelul 12 - portocaliu, alb, negru;  
modelul 13 - portocaliu, alb, negru;  

modelul 14 - portocaliu, alb, negru;  
modelul 15 - portocaliu, alb, negru;  
modelul 16 - portocaliu, alb, negru;  

modelul 17 - portocaliu, alb, negru;  
modelul 18 - portocaliu, alb, negru;  
modelul 19 - portocaliu, alb, negru;  

modelul 20 - portocaliu, alb, negru;  
modelul 21 - alb, portocaliu;  
modelul 22 - alb, portocaliu;  

modelul 23 - alb, portocaliu;  
modelul 24 - alb, portocaliu;  
modelul 25 - alb, portocaliu;  

modelul 26 - alb, portocaliu;  
modelul 27 - alb, portocaliu;  
modelul 28 - alb, portocaliu;  

modelul 29 - alb, portocaliu;  
modelul 30 - alb, portocaliu;  
modelul 31 - alb, portocaliu;  

modelul 32 - alb, portocaliu;  
modelul 33 - alb, portocaliu;  
modelul 34 - alb, portocaliu;  

modelul 35 - alb, portocaliu. 
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(21) f 2015 0093 
 

(71) ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, GB 
3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

 
 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Simboluri grafice pentru pictograme  

(55) 
 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 

 

1  2 

 

 

 

3  4 
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(21) f 2015 0093 
 

 

 

 
5  6 

 
 

7  8 

 

 

 

 
9  10 
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(21) f 2015 0093 

 

 

 

 
11  12 

 

13  14 

 

 

 

 
15  16 
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(21) f 2015 0093 
 

 

17  18 

 

 

 

 
19  20 

 

 

 

 
21  22 
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(21) f 2015 0093 
 

 

 

 
23  24 

 
 

 
25  26 

 

 

 

 
27  28 
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(21) f 2015 0093 
 

 

 

 
29  30 

 

 

 

 
31  32 

 

 

 

 
33  34 
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(21) f 2015 0093 
 

35 
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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, 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)  
Nr. de 
desene  
şi modele 
industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 1683 2016.01.29 2020.06.30 f 2015 0069 2015.06.30 06-01 6 ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE 
DE PRODUCŢIE ŞI 
COMERŢ, MD 
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

8/2015 

2 1684 2016.01.20 2020.05.21 f 2015 0051 2015.05.21 09-04 1 NECTAR-S S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, 
MD 
Calea Ieşilor nr. 6, MD-2069, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

8/2015 

3 1685 2016.01.26 2020.05.12 f 2015 0047 2015.05.12 11-02 24 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2015 

4 1686 2016.01.20 2020.06.15 f 2015 0060 2015.06.15 11-02 24 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2015 

5 1687 2016.01.20 2020.06.15 f 2015 0062 2015.06.15 11-02 24 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2015 

6 1688 2016.01.26 2020.06.15 f 2015 0063 2015.06.15 11-02 24 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2015 

 
 
 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în ianuarie 2016 

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. 

certifica-
tului 

(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 1650 11-02 f 2015 0015 2015.03.16 24 GÎRBU Anatolie, MD 11/2015 

2 1651 19-08 f 2014 0072 2014.11.26 23 BRICO-COM S.R.L., MD 11/2015 
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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, 
titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de  
desene 

şi modele  
industriale  
reînnoite 

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

(43)(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 335 2021.01.22 f 2001 0011 2001.01.22 09-01 1 IMPERIAL VIN  S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, 
Republica Moldova 

9/2001 
5/2002 

2 386 2021.02.28 f 2001 0028 2001.02.28 09-01 1 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2002 
2/2003 

3 387 2021.02.01 f 2001 0025 2001.02.01 09-01 2 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2002 
2/2003 

4 1036 2021.02.09 f 2006 0017 2006.02.09 19-08 2 SC "DUCATES GRUP" S.R.L., 
MD 
MD-5810, s. Budăi, r-nul 
Teleneşti, Republica Moldova 

12/2007 
8/2008 

5 1334 2020.10.26 f 2010 0091 2010.10.26 25-01 3 AGARCOV Alexandr, MD 
MD-6514, Chetros, Anenii 
Noi, Republica Moldova 
AGARCOVA Natalia, MD 
MD-6514, Chetros, Anenii 
Noi, Republica Moldova 

1/2011 
7/2011 

10/2011 

6 1335 2020.10.26 f 2010 0092 2010.10.26 25-01 1 AGARCOV Alexandr, MD 
MD-6514, Chetros, Anenii 
Noi, Republica Moldova 
AGARCOVA Natalia, MD 
MD-6514, Chetros, Anenii 
Noi, Republica Moldova 

1/2011 
7/2011 

10/2011 
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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 DM/083478 2014.04.30 MAGIC 
PRODUCTION 
GROUP S.A., LU 

Mingi de joc / Toy balls / 
Ballons de jeu 

21-02 8 2019.04.30 17/2015 

2 DM/084566 2014.10.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână /  
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

10-02 2 2019.10.07 23/2015 

3 DM/084847 2014.11.05 
 

2014.07.17, 
DM/084025, 

WO 

IBLUE AG, CH Lacăte / Locks / Serrures 08-07 10 2019.11.05 18/2015 

4 DM/085139 2014.12.12 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch /  
Montre-bracelet 

10-02 1 2019.12.12 23/2015 

5 DM/085828 2015.02.02 
 

2014.08.13, 
2014/05734, 

TR 

YILDIZ HOLDİNG 
ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 

Produs de cofetărie / 
Confectionery /  
Produit de confiserie 

01-01 1 2020.02.02 31/2015 
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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 

01-01 DM/085828 2015.02.02 
 

2014.08.13, 
2014/05734, TR 

YILDIZ HOLDİNG 
ANONİM ŞİRKETİ, TR 

Produs de cofetărie / 
Confectionery / Produit de 
confiserie 

1 2020.02.02 31/2015 

08-07 DM/084847 2014.11.05 
 

2014.07.17, 
DM/084025, WO 

IBLUE AG, CH Lacăte / Locks / Serrures 10 2019.11.05 18/2015 

10-02 DM/084566 2014.10.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână /  
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2019.10.07 23/2015 

10-02 DM/085139 2014.12.12 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2019.12.12 23/2015 

21-02 DM/083478 2014.04.30 MAGIC 
PRODUCTION 
GROUP S.A., LU 

Mingi de joc / Toy balls / 
Ballons de jeu 

8 2019.04.30 17/2015 

 

 
 

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,  
(nr. 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/035065 MOTUL, FR 2 2020.12.29(4R) 12/1997 1/2016 

2 DM/055697 ANTON RIEMERSCHMID 
WEINBRENNEREI UND LIKÖRFABRIK 
GMBH & CO. KG, DE 

1 2021.03.20(3R) 11/2001 4/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 DM/067303 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.12.22(2R) 5/2006 52/2015 

4 DM/067304 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2020.12.22(2R) 5/2006 52/2015 

5 DM/067305 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.12.22(2R) 5/2006 52/2015 

6 DM/067306 TISSOT S.A., CH 1 2020.12.22(2R) 5/2006 52/2015 

7 DM/067307 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.12.22(2R) 5/2006 52/2015 

8 DM/067308 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2020.12.22(2R) 5/2006 52/2015 

9 DM/067309 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

4 2020.12.22(2R) 5/2006 52/2015 

10 DM/067396 TISSOT S.A., CH 1 2020.12.22(2R) 6/2006 52/2015 

11 DM/067431 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

2 2021.01.19(2R) 6/2006 4/2016 

12 DM/067432 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

4 2021.01.19(2R) 6/2006 4/2016 

13 DM/067472 BRAUN GMBH, DE 2 2021.01.09(2R) 11/2006 3/2016 

14 DM/067630 DAIMLER AG, DE 6(1, 4, 6, 7, 9, 10) 2021.03.17(2R) 1/2007 3/2016 

15 DM/067662 BORDELET INDUSTRIE (SOCIÉTÉ 
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

2 2021.04.05(2R) 9/2006 3/2016 

16 DM/067750 AKRAPOVIČ IGOR, SI 1 2020.12.28(2R) 10/2006 52/2015 

17 DM/075016 THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA)  
(THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

4(13, 14, 15, 16) 2020.12.29(1R) 8/2011 1/2016 

18 DM/075154 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

2 2021.01.11(1R) 8/2011 3/2016 

19 DM/075156 TISSOT SA (TISSOT AG)  
(TISSOT LTD), CH 

13 2021.01.11(1R) 8/2011 3/2016 

20 DM/075178 ELBI ELEKTRIK ULUSLARARASI 
TICARET VE SANAYI ANONIM 
SIRKET, TR 

2 2021.01.19(1R) 8/2011 4/2016 

21 DM/075257 "ELECTROSTART" AD, BG 3 2020.12.16(1R) 9/2011 3/2016 

22 DM/075659 ELBI ELEKTRIK ULUSLARARASI 
TICARET VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI, TR 

2 2020.12.20(1R) 11/2011 52/2015 

23 DM/075742 NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, LI 

1 2021.03.31(1R) 3/2012 3/2016 

24 DM/076162 KALEKIM KIMYEVI MADDELER 
SANAYI VE TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

2 2021.03.04(1R) 2/2012 4/2016 
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VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protec ţie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre cererile 

retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din drepturi; 

date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and titles 

of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on withdrawn, 

rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; deprivations of 

rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modific ărilor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr.  
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

037801 - 11/2015 
 
 
 

(540)  

 
 
 

(540)  

 
(591)  
Culorile revendicate: negru, gri, 
galben, oranj, roşu, alb. 
 

2 
 

Mărci 017210 
017211 
018146 
018147 

 
019656 

14206 
14207 
14672 
14673 

 
15669 

  6/2006 
11/2006 

 
 
 

  7/2007 
12/2007 

 

(730)  
RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., MD 
 
Str. Chişinău nr. 94 "A",  
MD-2084, Cricova, Republica 
Moldova 
 

(730)  
RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A",  
MD-2084, Cricova, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

3 Marcă 018377 16923 1/2007 
9/2008 

 
 
 

(730)  
Centrul Independent de  
Jurnalism, asociaţie obştească, 
MD 
 

(730)  
Centrul pentru Jurnalism  
Independent, instituţie privată, 
MD 
 

 
 

 
 

 

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 Brevet  
de  
invenţie 

a 2000 0001 
1998.05.22 

 

2738 
 

  9/2000 
  4/2005 
12/2005 
  1/2016 

(73) 
BOREALIS CHIMIE  
S.A.S., FR  
20 TER RUE DE BEZONS, 
92400 COURBEVOIE, 
Franţa 

(73) 
CASALE S.A., CH  
 
Via Pocobelli 6, 6900  
Lugano, Elveţia 

2567 
2016.01.18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Mărci 021930 
2007.09.17 

 
 
 

021928 
2007.09.17 

 
 
 

022415 
2007.11.29 

 
 

021926 
2007.09.17 

 
 

021927 
2007.09.17 

 
 
 

026728 
2010.02.09 

 
 

026729 
2010.02.09 

 
027586 

2010.08.05 
 
 

029687 
2011. 08.18 

 
 

031337 
2012.06.26 
 

17554 
 
 
 
 

17647 
 
 
 
 

17809 
 
 
 

17959 
 
 
 

18083 
 
 
 
 

21081 
 
 
 

21082 
 
 

21650 
 
 
 

23303 
 
 
 

24045 
 

  3/2008 
  9/2008 
  2/2009 
11/2014 

 
  6/2008 
10/2008 
  3/2009 
11/2014 

 
10/2008 
  3/2009 
11/2014 

 
12/2008 
  5/2009 
11/2014 

 
  6/2008 
  1/2009 
  6/2009 
11/2014 

 
  4/2010 
  4/2011 
11/2014 

 
 
 
 

11/2010 
  9/2011 
11/2014 

 
11/2011 
12/2012 
11/2014 

 
10/2012 
  7/2013 
11/2014 

(730)   
LAGRION LIMITED, CY 
 
Digeni Akrita 8, 4th floor, 
office 403, P.C. 1045, 
Nicosia, Cipru 

(730)   
DIANATUS MANAGE-
MENT LIMITED, CY 
Arch. Makariou III, 69, 
TLAIS TOWER, 3rd floor, 
Flat/Office 301, 1070, 
Nicosia, Cipru  

2568 
2016.01.20 

 

3 Marcă 007496 
1998.01.26 
 

R 6526   2/1999 
  8/1999 
  5/2008 
  6/2008 
11/2008 
  4/2013 

(730)   
HLT International IP LLC, 
US 
7930 Jones Branch Drive, 
Suite 1100 McLean,  
VA 22102, Statele Unite 
ale Americii 

(730)   
Hilton Worldwide Holding 
LLP, GB 
Maple Court Central Park 
Reeds Crescent Watford 
WD24 4QQ, Regatul Unit  

2569 
2016.01.20 

 

4 Marcă 010655 
2001.09.28 

R 9023   5/2002 
10/2002 
  5/2008 
11/2011 
10/2013 

(730)   
HLT Conrad IP LLC, US 
7930 Jones Branch Drive, 
Suite 1100, McLean,  
Virginia 22102, Statele 
Unite ale Americii 

(730)   
Hilton Worldwide Holding 
LLP, GB 
Maple Court Central Park 
Reeds Crescent Watford 
WD24 4QQ, Regatul Unit  

2570 
2016.01.20 

 

5 Mărci 022865 
2008.02.13 

 
 

023823 
2008.07.01 

18205 
 
 
 

18478 
 

11/2008 
  7/2009 
  6/2014 

 
12/2008 
  9/2009 
  6/2014 

(730)   
Limited Liability Company 
"Nidan Juices", RU 
2/4, 1st Pokrovsky proezd, 
Belaya Dacha district, 
Kotelniki, Moscow Region, 
140055, Federaţia Rusă 

(730)   
European Refreshments, 
IE 
Southgate, Dublin Road, 
Drogheda, County Meath, 
Irlanda  

2571 
2016.01.20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Mărci 020228 
2006.10.25 

 
033495 

2013.07.17 
 

16276 
 
 

25974 
 

11/2007 
  4/2008 

 
11/2013 
10/2014 

(730)   
Nioxin Research 
Laboratories, Inc., US 
2124 Skyview Drive, Lithia 
Springs, Georgia 30122, 
Statele Unite ale Americii 

(730)   
Procter & Gamble Internatio-
nal Operations SA, CH 
47, route de Saint-Georges, 
1213 Petit-Lancy 1, Elveţia  

2572 
2016.01.21 

 

7 Marcă 018550 
2006.01.17 
 

14949 
 

1/2007 
6/2007 

(730)   
CRAMA DOMNEASCĂ 
S.R.L., MD 
Str. Nicolae Costin nr. 61, 
bloc 3, ap. 114,  
MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
LUCA Ion, MD 
 
Str. Columna nr. 136, ap. 12, 
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova  

2573 
2016.01.21 

 

8 Mărci 033043 
2013.04.22 

 
033116 

2013.05.03 
 

25513 
 
 

25514 
 

 

8/2013 
7/2014 

 
8/2013 
7/2014 

(730)   
STREAPUNINA Elena, MD 
 
Str. Iubileinaia nr. 5, ap. 12, 
MD-6101, Ceadîr-Lunga, 
Republica Moldova 

(730)   
BOTNARENCO Vladislav, 
MD 
Str. Iazului nr. 17, ap. 5,  
MD-2020, Chişinău,  
Republica Moldova  

2574 
2016.01.21 

 

9 Marcă 034373 
2013.12.27 
 

27244 
 

4/2014            
9/2015 

(730)   
DND MEDIA S.R.L., MD 
 
Str. Serghei Lazo nr. 40,  
MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)   
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, 
UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova  

2575 
2016.01.25 

 

 
 
 

Lista contractelor de cesiune par ţială 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, date 
despre certificatul de înregistrare, date despre certificatul rezultat în urma cesiunii parţiale, date 
despre cedent, date despre cesionar, clasele necesionate, clasele cesionate, numărul şi data 

înregistrării contractului 

 
Nr. 
crt. 

OPI Date despre 
certificate 

Date despre cedent Date despre cesionar  Clasele 
necesionate 

Clasele 
cesionate 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă Date despre certifi-
catul de înregistrare: 
15161 
(210) 017633 
(220) 17.08.2005 
BOPI  3/2007  
           8/2007 
           1/2016 
 
Date despre certifi-
catul rezultat în 
urma cesiunii 
parţiale: 
15161 A 
(210) 017633 
(220) 17.08.2005 
 
 

(730)    
EURO-ALCO S.R.L., 
întreprindere mixtă, 
MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
BESCHIERU Nichita, 
MD 
 
Str. Nicolae Milescu 
Spătaru nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

(511) 
31; 32. 

 

(511) 
29; 30. 

 

2576 
2016.01.27 
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Lista contractelor de licen ţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  
de protecţie, date despre licenţiar, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă,  

numărul şi data înregistrării contractului 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
şi data 

depozitului 

Nr. 
titlului 

de  
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul  
de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă  010454 
2001.07.10 

 

R 8837 3/2002 
8/2002 
1/2012 

(730) 
ASTORTA S.A., MD 
Str. Kiev nr. 2,  
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(791) 
MAXITEH-ST S.R.L., 
MD 
Bd. Decebal nr. 139, 
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

1. Licenţă 
exclusivă. 
2. Termenul de 
acţiune al contrac-
tului - din 
21.09.2015 pentru 
perioada de valabi-
litate a mărcii. 
3. Teritoriul de 
acţiune al 
contractului - 
Republica  
Moldova. 

2566 
2016.01.18 

 
 
 
 

FC9Y Lista cererilor de brevet de inven ţie  
de scurt ă durat ă respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată   
cererea de brevet de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul  

din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr.  
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 MD s 2015 0052 2015.04.10 - art. 33(9) 

2 MD s 2015 0114 2015.08.14 -  art. 12(2) 
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MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  

a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilir e) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

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

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 FILIPPOV Mihail, MD;  
FILIPPOV Kiril, RU 

1961 a 2001 0235 2001.07.26 2015.07.26 

2 INTREPRINDEREA DE STAT, INSTITUTUL  
DE TEHNICA AGRICOLA "MECAGRO", MD 

2441 a 2002 0167 2002.06.21 2015.06.21 

3 ÎNTREPRINDEREA DE STAT, INSTITUTUL  
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 

2595 a 2003 0194 2003.07.30 2015.07.30 

4 INSTITUTUL DE DEZVOLTARE  
A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;  
CRASNOVA Nadejda, MD 

3180 a 2005 0192 2005.07.05 2015.07.05 

5 ZDOROV Iuri, MD;  
COROL Felix, MD 

3214 a 2005 0216 2005.07.29 2015.07.29 

6 ISTRATI Dinu, MD 3501 a 2007 0213 2007.07.25 2015.07.25 

7 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

3650 a 2007 0204 2007.07.16 2015.07.16 

8 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE  
ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3879 a 2008 0211 2008.07.29 2015.07.29 

9 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3885 a 2008 0174 2008.06.26 2015.06.26 

10 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4095 a 2010 0088 2010.08.02 2015.08.02 

11 UNIVERSITATEA  AGRARĂ  
DE STAT DIN MOLDOVA, MD;  
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4101 a 2010 0071 2010.06.01 2015.06.01 

12 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

4129 a 2010 0075 2010.06.21 2015.06.21 

13 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

4133 a 2010 0083 2010.07.19 2015.07.19 

14 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

4139 a 2010 0078 2010.06.28 2015.06.28 

15 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

4140 a 2010 0074 2010.06.21 2015.06.21 

16 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE, MD 

4170 a 2010 0081 2010.07.16 2015.07.16 

17 GRIGORIANŢ Alexandr Grigori, RU;  
ŞCHILIOV Vladimir, MD;  
MARTÎNIUC Nicolai, MD;  
ŞCHILIOV Dmitri, MD 

4271 a 2012 0060 2012.07.17 2015.07.17 
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MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul  

de restabilire a expirat 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

Nr. 
crt. 

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

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 BABII Sergiu, MD 1864 a 2000 0144 2000.08.21 2014.08.21 

2 RUDIC Valeriu, MD 2671 a 2004 0197 2004.08.10 2014.08.10 

3 ÎNTREPRINDERE DE STAT - STAŢIUNEA  
DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL  
PISCICULTURII, MD 

3279 a 2005 0238 2005.08.19 2014.08.19 

4 ÎNTREPRINDERE DE STAT - STAŢIUNEA  
DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL  
PISCICULTURII, MD 

3303 a 2005 0239 2005.08.19 2014.08.19 

5 ÎNTREPRINDERE DE STAT - STAŢIUNEA  
DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL  
PISCICULTURII, MD 

3334 a 2005 0240 2005.08.19 2014.08.19 

6 CARAUŞ Vladimir, MD;  
CICALCHIN Serghei, MD;  
SIMIONOV Vladimir, MD 

4025 a 2009 0085 2009.08.25 2014.08.25 

7 ADAMCIUC Arcadi, MD;  
BOICO Alexandr, RU;  
MOLOJEN Vladimir, MD;  
REDCENCO Victor, MD;  
SLEPNEV Ivan, MD;  
ŞCHILIOV Vladimir, MD 

4051 a 2009 0084 2009.08.24 2014.08.24 

8 MOLOJEN Vladimir, MD;  
ŞCHILIOV Vladimir, MD;  
REDCENCO Victor, MD;  
BOICO Alexandr, RU;  
ADAMCIUC Arcadi, MD 

4060 a 2009 0083 2009.08.24 2014.08.24 

9 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4070 a 2009 0079 2009.08.04 2014.08.04 

10 PRIDA Ivan, MD 4082 a 2010 0091 2010.08.03 2014.08.03 

11 PRIDA Ivan, MD 4085 a 2010 0092 2010.08.03 2014.08.03 

12 RASSOHIN Ion, MD 4102 a 2009 0082 2009.08.19 2014.08.19 
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MM9E Lista brevetelor pentru soi de plant ă a căror  
valabilitate a încetat înainte de termen prin neach itarea  

taxei de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 59 
din Legea nr. 39-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 publicării hotărârii de acordare  

a brevetului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

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

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data  
depozit 

(45) Data 
publicării 
Hotărârii  

de acordare 

Data încetării 
valabilităţii 

1 INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

12 v 2000 0008 2000.11.28 2005.01.31 2013.01.31 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 035496 2014.07.21 2016.01.14 Art. 46 10/2014 

2 035527 2014.07.21 2016.01.06 Art. 46 10/2014 

3 035708 2014.09.02 2016.01.14 Art. 46 11/2014 
 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data adoptării deciziei  

de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

 
Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Reproducerea mărcii 

(730) 
Solicitant, 

cod ST.3 OMPI 

Data expedierii  
deciziei  

de respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 035227 2014.06.02 NAKHLA TOBACCO IMPERIAL UNIT S.R.L, MD 2016.01.27 9/2014 

2 035796 2014.09.17 NEXT Public Joint Stock Com-
pany "Otisipharm,, RU 

2016.01.22 12/2014 

3 036039 2014.11.04 VION VIORICA-COSMETIC SA, 
MD 

2016.01.22 12/2014 

4 036120 2014.11.14 LUMENE BUGA Petru, MD 2016.01.13 12/2014 

5 036135 2014.11.14 DRYMLX ŢURCAN Anatolie, MD 2016.01.13 2/2015 
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6 036149 2014.11.19 FIX SUPRATEN PLUS S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

2016.01.33 2/2015 

7 036207 2014.12.02 ACADEMIA DE TENIS GIOSAN Traian-Catalin, MD 2016.01.33 1/2015 

8 036441 2015.01.22 CHUNGHWA IMPERIAL UNIT S.R.L, MD 2016.01.27 4/2015 

9 036445 2015.01.23 CAPITALA EFES VIT ANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., 
Întreprindere mixtă, MD 

2016.01.27 2/2015 

10 036637 2015.03.03 BONAPPETIT EXPERTVIN S.R.L., MD 2016.01.13 4/2015 

11 036774 2015.03.27 ASUS IN SEARCH OF 
INCREDIBLE R 

ULTRA MD S.R.L., MD 2016.01.33 4/2015 

 
 
 

Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv term enul  

de gra ţie) conform art. 16 (1) din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  

numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării  
conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 
de ordine 

al înregistrării 

(210) 
Numărul 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1  R 4292 004715 VIVALAN 2015.07.17 AstraZeneca UK Limited, GB 
15 Stanhope Gate, London, W1K 1LN,  
Marea Britanie 

2  R 4294 004717 FLUOTHANE 2015.07.17 AstraZeneca UK Limited, GB 
15 Stanhope Gate, London, W1K 1LN,  
Marea Britanie 

3  R 4297 004720 ACCOLATE 2015.07.17 AstraZeneca UK Limited, GB 
15 Stanhope Gate, London, W1K 1LN,  
Marea Britanie 

4  R 4338 004669 Marcă figurativă 2015.07.06 UTLAPCAR S.A., MD 
Str. Maria Dragan nr. 17,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

5  R 4339 004684 Marcă figurativă 2015.07.06 NUFĂRUL S.A., MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 70,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

6  R 4596 004683 ЗЕРКАЛО 2015.07.06 CASA EDITURII TATIANA S.R.L., MD 
Str. Mihail Kogalniceanu nr. 24, ap. 1 "A",  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

7  R 4625 004686 C 2015.07.10 Călăraşi Divin S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Călăraşilor nr. 10,  
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

8  R 4639 004680 Ваш домашний 
доктор 

2015.07.06 CASA EDITURII TATIANA S.R.L., MD 
Str. Mihail Kogalniceanu nr. 24, ap. 1 "A",  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

9  R 4668 004765 PRETTY POLLY 
SHEERS 

2015.07.03 SARA LEE INTERNATIONAL B.V., NL 
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, Olanda 

10  R 4669 004766 PRETTY POLLY 
COLLECTIONS 

2015.07.03 SARA LEE INTERNATIONAL B.V., NL 
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, Olanda 

11  R 4670 004767 PRETTY POLLY 
NYLONS 

2015.07.03 SARA LEE INTERNATIONAL B.V., NL 
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, Olanda 

12  R 4671 004768 PRETTY POLLY 
LEGWORKS 

2015.07.03 SARA LEE INTERNATIONAL B.V., NL 
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, Olanda 
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13  R 4672 004769 PRETTY POLLY 2015.07.03 SARA LEE INTERNATIONAL B.V., NL 
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, Olanda 

14  R 4701 004702 INDERAL 2015.07.17 Astrazeneca UK Limited, GB 
15 Stanhope Gate, W1K 1LN, London,  
Regatul Unit 

15  R 4703 004704 TOMUDEX 2015.07.17 AstraZeneca UK Limited, GB 
15 Stanhope Gate, London, W1K 1LN,  
Regatul Unit 

16  R 4707 004708 ATROMID 2015.07.17 AstraZeneca UK Limited, GB 
15 Stanhope Gate, London, W1K 1LN, Regatul 
Unit 

17  R 5078 004685 CK  
Calvin Klein  

2015.07.07 CALVIN  KLEIN TRADEMARK TRUST, US 
Rodney Square North, 1100 North Market  
Street, Wilmington, Delaware 19890,  
Statele Unite Ale Americii 

18  13254 017463 ГЕОРГИЕВСКАЯ 2015.07.25 ALMOS-COM S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Bd. Renaşterii nr. 16, of. 35,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

19  13438 017401 COMTESSE  
ROUGE 

2015.07.11 LUXOCHIM S.R.L., MD 
Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

20  13599 017489 TOCOTUR 2015.07.27 MERAJI Nicolae, MD 
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112,  
Beşghioz, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova 

21  13670 017321 DEGER 2015.07.01 MEDVEDEVA Nadejda, MD 
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 14, bloc 1, ap. 70,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

22  14096 017467 НИКОЛ 2015.07.22 СЛАВЯНИ MИЛK S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Iuri Gagarin nr. 28, MD-7422, Tvardiţa,  
Taraclia, Republica Moldova 

23  14203 017204 AGD 2015.06.15 AVIAGRUP-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 45, of. 413,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

24  14234 017358 SPICUL  
DOMNESC 

2015.07.07 Maria Guţu, întreprindere individuală, MD 
Str. Uzinelor nr. 78,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

25  14237 017363 ON-LINE. GAME 2015.07.08 POLICIUC Inga, MD 
Str. M. Lomonosov nr. 43, ap. 23,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

26  14240 017370 InterOptic 2015.07.14 AGEOPTIC S.R.L., MD 
Str. N. Zelinski nr. 15, bloc 2,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

27  14244 017414 Marcă 
tridimensională 

2015.07.19 PLUS-ASCONI S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 84,  
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica Moldova 

28  14245 017416 V  
BABILON 

2015.07.15 ZINOVI Heifets, MD 
Str. Valea Dicescu nr. 119,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

29  14246 017418 jeraffe 2015.07.19 LESNIC Natalia, MD 
Str. Timiş nr. 3, ap. 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

30  14285 017318 ДАМСКИЙ 
ДЕСЕРТ 

2015.07.01 GUZUN Denis, MD 
Str. Trandafirilor nr. 13, ap. 32,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

31  14287 017326 NOI 2015.07.06 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

32  14290 017336 САВЪЕР 2015.07.04 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo  
"Savuşchin product", BY 
Ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028, Belarus 

33  14292 017338 ЧИЗАР 2015.07.04 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo  
"Savuşchin product", BY 
Ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028, Belarus 
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34  14293 017340 НАША ДУНЯША 2015.07.04 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo  
"Savuşchin product", BY 
Ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028, Belarus 

35  14295 017343 Монтик 2015.07.04 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo  
"Savuşchin product", BY 
Ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028, Belarus 

36  14296 017344 M 2015.07.04 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo  
"Savuşchin product", BY 
Ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028, Belarus 

37  14298 017350 SENELIS COM 2015.07.07 SENELIS COM S.R.L., MD 
Str. Plaiului nr. 125,  
MD-2000, Chişinău, Republica Moldova 

38  14300 017368 ANDY'S SLICE 2015.07.15 TRANGA Andrei, MD 
Str. Anton Crihan  nr. 3, bloc 1,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

39  14301 017376 ЛЮБЯТОВО 2015.07.14 47 th PARALLEL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 132,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

40  14302 017377 ФРУКТОВНИЦА 2015.07.14 47th PARALLEL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 132,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

41  14303 017383 SPOMLEK 2015.07.14 47 th PARALLEL S.A., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 132,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

42  14304 017403 HAMMER  
SPORT 

2015.07.13 Hammer Sport AG, DE 
Von-Liebig-Strasse 21 89231 Neu-Ulm,  
Germania 

43  14305 017404 ROYALBEACH 2015.07.13 SPORT-LINE S.R.L., MD 
Str. Teilor nr. 6, ap. 70,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

44  14308 017428 Spectrum 
TRAVEL  

COMPANY 

2015.07.15 LORIA TUR S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 49A, of 8,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

45  14311 017434 AMD 
Turion 64  

MOBILE  
TECHNOLOGY 

2015.07.14 Advanced Micro Devices, Inc.,  
corporaţia statului Delaware, US 
One AMD Place, P.O.Box 3453, Sunnyvale, 
California 94088, Statele Unite ale Americii 

46  14312 017440 ARLECHIN 2015.07.21 RÎMIŞ Grigore, MD 
Str. Grenoble nr. 163, bloc 2, ap. 17,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

47  14313 017441 МАЛАБАР 
МАЛАБОМБА 

2015.07.21 CADBURY FRANCE, FR 
6 Av Réaumur, 92140 Clamart, Franţa 

48  14315 017443 МАЛАБАР 
МАЛАБАШКИ 

2015.07.21 CADBURY FRANCE, FR 
6 Av Réaumur, 92140 Clamart, Franţa 

49  14316 017444 MALABAR 
MALABASHKI 

2015.07.21 CADBURY FRANCE, FR 
6 Av Réaumur, 92140 Clamart, Franţa 

50  14319 017449 GENTAGUT 2015.07.25 Bilim Pharmaceuticals, TR 
Ayazaga Koyu Yolu No. 6, 34398 
Maslak/Istanbul, Turcia 

51  14320 017453 TOBRASED 2015.07.25 Bilim Pharmaceuticals, TR 
Ayazaga Koyu Yolu No. 6, 34398 
Maslak/Istanbul, Turcia 

52  14329 017475 УЛЬТМАТУМ 
ULTIMATUM 

2015.07.25 Octopus Plus S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

53  14330 017476 ЗЕРКАЛЬНАЯ 
ZERCALINAIA 

2015.07.25 Octopus Plus S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

54  14331 017479 D DAPIS  
TECHNOLOGIES 

2015.07.21 MOTREAC Sergiu, MD 
Bd. Dacia nr. 46, ap. 81,  
MD-2061, Chişinău, Republica Moldova 

55  14332 017482 АКАДЕМИЯ 
ACADEMIA 

2015.07.22 United Wine Company S.R.L.  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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56  14333 017483 АКАДЕМИА ВИН 
 

2015.07.22 UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

57  14334 017485 PLANET Voice 2015.07.29 Telcom Technologies S.R.L., MD 
Str. Ismail nr. 33,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

58  14345 017432 FRIGUŞOR 2015.07.18 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 

59  14346 017431 CLOPOŢEL  
ARGINTIU 

2015.07.18 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 

60  14368 017508 КЛËВИКИ 2015.07.29 SoloMia, Limited Liability Company,  
Ukraine-British Joint Venture  
with foreign investment, UA 
Mechnikova Street, 8, suite 22, Kiev, 01023, 
Ucraina 

61  14370 017503 РЕСТОРАННАЯ 
АССАМБЛЕЯ 

2015.07.27 DINA-COCIUG S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Bd. Dacia nr. 38, bloc 7,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

62  14371 017501 WINDOWS VISTA 2015.07.27 MICROSOFT CORPORATION, US 
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, 
Statele Unite ale Americii 

63  14374 017323 ФИБРОФИТ 
FIBROFIT 

2015.07.06 BILFI S.R.L., MD 
Str. Pajurei nr. 11, ap. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

64  14376 017357 TELEPHO-
NE@CAFE 

2015.07.07 GHERASIM Alexandru, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 26, ap. 4,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

65  14377 017402 FOTO  
Charlie 

2015.07.12 LUCANOV-VALENTINA,  
întreprindere individuală, MD 
Str. Grenoble nr. 199, ap. 40,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

66  14379 017478 FRIGOTEHSOR 2015.07.25 FRIGOTEHSOR S.R.L., MD 
Str. Floreştscaia nr. 7, MD-5022, Ghindeşti, 
Floreşti, Republica Moldova 

67  14380 017487 PS  
PARBRIZ  
SERVICE 

АВТОСТЕКЛА 

2015.07.29 CALMIS Corneliu, MD 
Bd. Cuza-Vodă  nr. 7, bloc 1, ap. 55,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

68  14381 017490 TOCOTOURISM 2015.07.27 MERAJI Nicolae, MD 
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112,  
Beşghioz, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova 

69  14382 017491 LD 2015.07.26 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

70  14383 017492 SOBRANIE  
LONDON  

Whites 

2015.07.26 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

71  14384 017495 ГРЕЛКА  
GRELCA 

2015.07.27 CASCADVIN S.R.L., MD 
Str. Petre Ungureanu nr. 2a,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

72  14400 017474 LOVECHAT 2015.07.25 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

73  14431 017541 EKKOLIFE 2015.07.28 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

74  14433 017559 DEBUT 2015.07.29 SORO-METEOR-COM S.R.L., MD 
Str. Cosăuţi nr. 10,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 
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75  14454 017421 КАПЛЯ РОСЫ 2015.07.19 GB & Co S.R.L.,  
societate comercială, companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

76  14473 017324 OLA-LA 2015.07.06 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

77  14474 017427 PARCHET  
Centru 

2015.07.18 CONMETAL-COM S.R.L., firmă, MD 
Str. A. Hîjdeu nr. 63,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

78  14475 017509 Добра  
кава 

2015.07.29 SoloMia, Limited Liability Company,  
Ukraine-British Joint Venture  
with foreign investment, UA 
Mechnikova Street, 8, suite 22, Kiev, 01023, 
Ucraina 

79  14485 017352 ACTUAL  
АКТУАЛ 

2015.07.06 DIACONU Vasile, MD 
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

80  14550 017481 FLIRT 2015.07.25 ORANGE MOLDOVA S.A.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Alba - Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

81  14579 017312 Pioneer 2015.07.01 AUTOTEXTAL S.R.L., MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 1,  
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 

82  14691 017494 SOVEREIGN  
Slims 

2015.07.26 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

83  14749 017477 Ажурный 
Ajurnîi 

2015.07.25 Suvorov-Vin S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

84  14971 017471 MISS VIŢĂ  
DE VIE 

2015.07.25 CVASIUC Ghennadii, MD 
Bd. Dacia nr. 2, ap. 148,  
MD-2040, Chişinău, Republica Moldova 

85  15001 017558 SORO 2015.07.29 SORO-METEOR-COM S.R.L., MD 
Str. Cosăuţi nr. 10,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 

86  15037 017560 TRIDER 2015.07.29 PEŞCOV Boris, MD 
Str. Ginta Latină nr. 1/2, ap. 15,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

87  15087 017373 VIŢA DE RUBIN 2015.07.13 NAŢIONAL-VIN, combinat vitivinicol, MD 
Str. Grenoble nr. 167,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

88  15088 017374 VIŢA DE ARGINT 2015.07.13 NAŢIONAL-VIN, combinat vitivinicol, MD 
Str. Grenoble nr. 167,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

89  15089 017375 CRÎŞMĂRIŢA 2015.07.13 NAŢIONAL-VIN, combinat vitivinicol, MD 
Str. Grenoble nr. 167,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

90  15114 017332 ВРЕМЕНА ГОДА 2015.07.04 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo  
"Savuşchin product", BY 
ul. Ianchi Cupalî, 108, g. Brest, 224028, Belarus 

91  15335 017465 NAF NAF 2015.07.22 COLESNICENCO Tatiana, MD 
Str. Hristo Botev nr. 3/1, ap. 43,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

92  16017 017419 SOFY 2015.07.20 COLESNICENCO Tatiana, MD 
Str. Hristo Botev nr. 3, bloc 1, ap. 43,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

93  16065 017507 RS 2015.07.27 RAFAEL SALGADO, S.A., ES 
C/ Ferrocarril, 18, Madrid, Spania 



    MD - BOPI 2/2016  

 156 

 

 
Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora  

expir ă în iulie 2016 
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 2R 139 000726 Discman 2016.07.23 SONY KABUSHIKI KAISHA  
(also trading as Sony Corporation), JP 

2 R 5013 005575 P 2016.07.03 RÎBNIŢKII ŢEMENTNÎI KOMBINAT,  
societate pe acţiuni de tip închis, MD 

3 R 5072 005569 TINY TIME PILLS 2016.07.01 GlaxoSmithKline LLC, US 

4 R 5133 005577 PARLIAMENT CINEMA 
CLUB 

2016.07.03 PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC., US 

5 R 5136 005636 Marcă figurativă 2016.07.25 DAC-SPECTROMED, S.R.L.,  
firmă ştiinţifică de producţie, MD 

6 R 5161 005590 MAXIMUS 2016.07.09 BROWN-FORMAN POLSKA SP. Z.O.O.,  
a company organized and existing under  
the laws of the Republic of Poland, PL 

7 R 5162 005653 PLATINUM 2016.07.26 British American Tobacco (Brands)  
Limited, GB 

8 R 5181 005615 USM 2016.07.12 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

9 R 5182 005624 Marcă figurativă 2016.07.18 Pharmacia & Upjohn S.A., LU 

10 R 5183 005625 PROTECTOR 2016.07.23 Eveready Battery Company, Inc., US 

11 R 5184 005626 PIVOT 2016.07.23 Eveready Battery Company, Inc., US 

12 R 5185 005627 PIVOT PLUS 2016.07.23 Eveready Battery Company, Inc., US 

13 R 5186 005630 PREMIUM 2016.07.23 Eveready Battery Company, Inc., US 

14 R 5187 005632 QUICK 2016.07.23 Eveready Battery Company, Inc., US 

15 R 5188 005633 QUICK II 2016.07.23 Eveready Battery Company, Inc., US 

16 R 5191 005655 ELSACOM 2016.07.29 ELSACOM N.V., NL 

17 R 5192 005678 ZIPPO 2016.07.03 Zippo Manufacturing Company, US 

18 R 5207 005599 Deutsche Telekom 2016.07.09 DEUTSCHE TELEKOM AG, DE 

19 R 5243 005711 SNOOPY 2016.07.03 Peanuts Worldwide LLC,  
a Delaware limited liability company, US 

20 R 5258 005788 ПËТР I  2016.07.29 Obşcestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu "Petro", RU 

21 R 5274 005637 Marcă figurativă 2016.07.24 Dell Inc., corporaţie din statul Delaware, 
US 

22 R 5275 005638 DELL 2016.07.24 Dell Inc., corporaţie din statul Delaware, 
US 

23 R 5276 005639 DELL 2016.07.24 Dell Inc., corporaţie din statul Delaware, 
US 

24 R 5277 005643 CRAISINS 2016.07.29 Ocean Spray Cranberries, Inc., a 
corporation organized and existing under 
the laws of the State of Delaware, US 

25 R 5278 005647 Marcă figurativă 2016.07.29 Ocean Spray Cranberries, Inc., a 
corporation organized and existing under 
the laws of the State of Delaware, US 

26 R 5279 005648 OCEAN SPRAY 2016.07.29 Ocean Spray Cranberries, Inc., a 
corporation organized and existing under 
the laws of the State of Delaware, US 

27 R 5280 005649 Ocean Spray 2016.07.29 Ocean Spray Cranberries, Inc., a 
corporation organized and existing under 
the laws of the State of Delaware, US 
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28 R 5284 005688 BiFA 2016.07.05 BIFA BISKUVI VE GIDA SANAYII 
ANONIM SIRKETI, TR 

29 R 5334 005657 РИФ 2016.07.30 RIF-ACVAAPARAT S.A.,  
institut de cercetări ştiinţifice, MD 

30 R 5416 005669 CL 2016.07.01 CEADVINCOM S.R.L., MD 

31 R 5550 005601 FIRMA  
POLIRESURSE 

2016.07.09 POLIRESURSE,  
firmă republicană de stat, MD 

32 R 5620 005614 Marcă figurativă 2016.07.10 MAZDA MOTOR CORPORATION, JP 

33 R 5707 005654 1953 
IALOVENI  

2016.07.31 VINURI-IALOVENI S.A., MD 

34 R 5856 005604 CARAHASANI  
VIN 

2016.07.10 CARAHASANI-VIN S.A., MD 

35 R 6027 005644 CRAN 2016.07.29 Ocean Spray Cranberries, Inc., a 
corporation organized and existing under 
the laws of the State of Delaware, US 

36 R 6520 005586 VR 2016.07.02 REMIZOV Victor, MD 

37 14989 019700 GAZDEVICE  
ГАЗДЕВАЙС 

2016.07.25 CUB-GAZ S.R.L., MD 

38 15316 019735 NEXIA 2016.07.20 GM Korea Company, KR 

39 15317 019545 Мечты сбываются 2016.07.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

40 15377 019544 Moldcell Mobile Office 2016.07.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

41 15378 019539 AGLICON 2016.07.07 AGLICON S.R.L., firmă comercială de 
producţie, MD 

42 15379 019542 Un vis devenit realitate 2016.07.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

43 15380 019543 Dreams come true 2016.07.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

44 15584 019552 EURO 
STROY 

2016.07.10 HORUS S.A., MD 

45 15585 019657 COFICOFI 2016.07.12 DUDNIC Andrei, MD 

46 15586 019659 SPRYCEL 2016.07.12 Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, 
CH 

47 15587 019739 КОФЕ ЖОКЕЙ 2016.07.25 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

48 15588 019740 JOCKEY TRIUMPH  
ЖОКЕЙ ТРИУМФ  
ОТЛИЧНЫЙ КОФЕ  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

2016.07.25 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

49 15589 019741 ЖОКЕЙ ФАВОРИТ 
ОТЛИЧНЫЙ КОФЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

JOCKEY FAVOURITE 
EXCELLENT COFFEE 

EVERY DAY 

2016.07.25 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

50 15590 019742 ЖОКЕЙ ИМПЕРИАЛ 
ОТЛИЧНЫЙ КОФЕ  

КАЖДЫЙ ДЕНЬ JOCKEY 
IMPERIAL 

EXCELLENT COFFEE 
EVERY DAY 

2016.07.25 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

51 15591 019743 ЖОКЕЙ 
ОТЛИЧНЫЙ КОФЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

2016.07.25 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

52 15592 019750 TAKE IT EASY 2016.07.31 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., întreprindere mixtă, MD 

53 15593 019751 CREDITE RETAIL 
ECB 

EURO CREDIT BANK 
0% 

2016.07.27 Euro Credit Bank S.A.,  
bancă comercială, MD 

54 15594 019801 ZOLEUS 2016.07.28 Wyeth LLC, US 

55 15626 019550 ARTEK 2016.07.03 BUCURIA S.A., MD 

56 15634 019642 Estmilk ® 2016.07.07 International Business Company  
"Nutritek International, Corp.", VG 

57 15635 019640 КРОШКА 2016.07.07 International Business Company  
"Nutritek International, Corp.", VG 

58 15636 019639 АКТОВЕГИН 2016.07.07 Takeda Austria GmbH, AT 
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59 15637 019609 Zi de zi 2016.07.10 JARDAN Vladimir, MD 

60 15638 019616 MOTOROKR 2016.07.03 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 

61 15639 019619 HYUNDAI H-1 2016.07.03 Hyundai Motor Company, KR 

62 15640 019625 RA 2016.07.07 BOGDANOVA Maria, MD 

63 15641 019628 CLICQUOT 2016.07.05 MHCS, FR 

64 15642 019629 LA GRANDE DAME 2016.07.05 MHCS, FR 

65 15643 019630 Veuve Clicquot Ponsardin 2016.07.05 MHCS, FR 

66 15645 019635 GUZ 2016.07.11 VOX-DESIGN S.R.L., MD 

67 15667 019633 МЕРНАЯ 
MERNAYA  

2016.07.06 Limited liability company "Incominvest", 
RU 

68 15668 019646 SPRYCEL 2016.07.10 Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, 
CH 

69 15669 019656 PERFECT CLASIC 
VODKA 

2016.07.14 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

70 15670 019671 Benny 2016.07.18 POLICIUC Dmitri, MD 

71 15671 019677 URSOLISIN 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

72 15672 019681 DIFOSFOCIN 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

73 15673 019682 CEFAM 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

74 15674 019683 APITIM 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

75 15675 019684 COTILAM 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

76 15676 019685 MOPRAZOL 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

77 15677 019667 CENTRUM CARDIO 2016.07.13 Wyeth Holdings LLC, US 

78 15678 019712 VIT-ANIS 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

79 15679 019713 PERSEVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

80 15680 019714 PANGIVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

81 15681 019715 MOJJEVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

82 15682 019716 MENTAVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

83 15683 019719 HEPATOVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

84 15685 019746 AGRELIN 2016.07.25 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

85 15686 019752 ПРИНЦЕССА КАНДИ 
PRINCESS KANDY 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

86 15687 019787 AGROFERMOTECH 2016.07.27 AGROFERMOTECH S.R.L., MD 

87 15688 019791 FYNUVIS 2016.07.27 Merck Sharp & Dohme Corp., US 

88 15689 019792 ОСТАТКИ СЛАДКИ 2016.07.27 PRILEPOVA Olga, MD 

89 15690 019793 УВЕЛКА 2016.07.28 STANCU  Eugeniu, MD 

90 15691 019798 MYNTEXIA 2016.07.28 Wyeth LLC, US 

91 15692 019799 EXPRESIA 2016.07.28 Wyeth LLC, US 

92 15693 019800 ARCILOR 2016.07.28 Wyeth LLC, US 

93 15694 019802 RELISTOR 2016.07.28 Wyeth LLC, US 

94 15695 019803 AMO 
iTec 

2016.07.28 Abbott Medical Optics Inc., US 

95 15696 019811 maaza 2016.07.31 Maaza International Co. L.L.C., AE 

96 15753 019536 E 1 2016.07.12 BOGDANOVA Maria, MD 

97 15754 019538 FIRMA.MD  
Биржа готового бизнеса 

2016.07.05 Brodsky Uskov Looper Reed şi Partene-
rii S.R.L., MD 

98 15767 019615 MOTOPEBL 2016.07.03 MOTOROLA, INC.,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 

99 15768 019617 MINIBLUE 2016.07.03 MOTOROLA, INC.,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 
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100 15769 019618 MOTOSLVR 2016.07.03 MOTOROLA, INC.,  
corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului  
Delaware, US 

101 15770 019626 Marcă figurativă 2016.07.05 ORION Corporation, KR 

102 15771 019627 Marcă figurativă 2016.07.05 ORION Corporation, KR 

103 15772 019662 VIVARTIA 2016.07.12 VIVARTIA INDUSTRIAL AND  
COMERCIAL COMPANY OF FOOD 
PRODUCTS AND CATERING  
SERVICES S.A., GR 

104 15773 019663 vivartia 2016.07.12 VIVARTIA INDUSTRIAL AND  
COMERCIAL COMPANY OF FOOD 
PRODUCTS AND CATERING  
SERVICES S.A., GR 

105 15774 019664 vivartia 2016.07.12 VIVARTIA INDUSTRIAL AND  
COMERCIAL COMPANY OF FOOD 
PRODUCTS AND CATERING  
SERVICES S.A., GR 

106 15775 019673 FARMTRAC 2016.07.18 ESCORTS LIMITED, IN 

107 15776 019674 POWERTRAC 2016.07.18 ESCORTS LIMITED, IN 

108 15777 019676 GLOOIP 2016.07.19 Björn Sundeby, CH 

109 15778 019678 MEKOMORIVITAL F 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

110 15779 019699 FRUTMANIA 2016.07.20 COMPAGNIE GERVAIS DANONE  
(a French company), FR 

111 15780 019711 HEMOGLOVIT + 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

112 15781 019722 DOVLEVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

113 15782 019723 BIOZAR 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

114 15783 019724 BIOROZMARIN 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

115 15784 019725 BIOROZA 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

116 15787 019733 XTUR 2016.07.27 SlavCo Plus S.R.L., MD 

117 15788 019754 ПРИНЦЕССА ЯВА 
Традиционный 

PRINCESS JAVA 
Traditional 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

118 15789 019753 ПРИНЦЕССА КАНДИ 
PRINCESS KANDY 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

119 15790 019755 ПРИНЦЕССА ЯВА 
PRINCESS JAVA 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

120 15791 019756 ПРИНЦЕССА ЯВА 
PRINCESS JAVA 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

121 15792 019757 ПРИНЦЕССА ЯВА 
PRINCESS  JAVA 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

122 15793 019759 ПРИНЦЕССА НУРИ 
PRINCESS NOORI 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

123 15794 019760 Принцесса Нури 
Princess Noori 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

124 15795 019761 Princess NOORI 
ПРИНЦЕССА НУРИ 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

125 15796 019762 Greenfield 2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

126 15797 019763 Greenfield  
Classic Breakfast 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

127 15798 019764 Greenfield 2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

128 15799 019765 Greenfield 
Flying Dragon 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

129 15800 019766 Greenfield 
Jasmine Dream 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

130 15801 019768 Greenfield  
GREEN MELISSA 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
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131 15802 019770 Greenfield  
GINGER RED 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

132 15803 019773 Greenfield  
SUMMER BOUQUET 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

133 15806 019661 В ВОЛХОВЕЦ 2016.07.12 Joint-Stock Company "Volhovec", RU 

134 15807 019775 Greenfield 2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

135 15808 019776 Greenfield 2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

136 15809 019777 Greenfield  
Sunrise 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

137 15810 019778 Greenfield 
Sencha 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

138 15811 019779 Greenfield  
AGUANTE 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

139 15812 019780 Greenfield  
HONEY ROOIBOS 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

140 15813 019785 Marcă figurativă 2016.07.27 AGROFERMOTECH S.R.L., MD 

141 15814 019786 AGROFERMOTECH 2016.07.27 AGROFERMOTECH S.R.L., MD 

142 15853 019698 Vladov 2016.07.24 VLADOVLAD S.R.L.,  
societate comercială, MD 

143 15857 019720 EUCALIVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

144 15858 019721 ENERGOVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

145 15859 019729 NIT 2016.07.28 NOILE IDEI TELEVIZATE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

146 15860 019797 CARIERA COSĂUŢI 2016.07.31 CARIERA DE GRANIT ŞI PIETRIŞ  
DIN SOROCA S.A., MD 

147 15870 019675 OFIS 2016.07.19 CHIROŞCA Nicolae, MD 

148 15895 019605 espressto 2016.07.13 ELITE INTERNATIONAL B.V., NL 

149 15896 019614 GLORIA-TUR 2016.07.03 CEBOTARI Svetlana, MD 

150 15897 019647 Marcă tridimensională 2016.07.10 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 

151 15898 019665 1001 Nights 2016.07.13 BUŞMACHIU Dumitru, MD 

152 15899 019680 GINSENGTONIC 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

153 15900 019686 NAJATOX 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

154 15901 019688 CEFTUME 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

155 15902 019689 FABAZIXIN 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

156 15903 019703 LEOGRAND 2016.07.24 LEOGRAND HOTEL S.R.L., MD 

157 15939 019553 Fruit 
Golden  

2016.07.05 CAMEDONES S.R.L., MD 

158 15940 019555 LEGENDA DE TIGHECI 2016.07.03 Folicain S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

159 15942 019702 B 2016.07.21 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

160 15943 019810 Nestle  
JOE 

2016.07.31 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

161 16044 019540 CONFUCIUS 
CLASSROOM 

2016.07.18 DEVELOPMENT CENTER FOR 
TEACHING CHINESE AS A FOREIGN 
LANGUAGE OF THE MINISTRY OF 
EDUCATION P.R.C., CN 

162 16045 019541 Confucius Classroom 2016.07.18 DEVELOPMENT CENTER FOR 
TEACHINC CHINESE AS A FOREIGN 
LANGUAGE OF THE MINISTRY OF 
EDUCATION P.R.C., CN 

163 16046 019632 Gutman 2016.07.06 S.C. Alfa Cluj S.R.L., RO 

164 16047 019692 HAGINAT 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

165 16048 019705 BUNA SEARA 2016.07.24 MAURT S.R.L., MD 

166 16049 019706 BUNA DIMINEAŢA 2016.07.24 MAURT S.R.L., MD 

167 16050 019709 NUTRILAK 2016.07.24 Hotix Management Ltd, VG 

168 16051 019717 MEMORIVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
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169 16052 019727 ADENOVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

170 16053 019772 Greenfield  
RICH CAMOMILE 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

171 16079 019559 KALSIS 2016.07.03 ORIENTFARM S.R.L., MD 

172 16080 019560 FOLREX 2016.07.03 ORIENTFARM S.R.L., MD 

173 16081 019561 GRANEX 2016.07.03 ORIENTFARM S.R.L., MD 

174 16082 019562 VIUSID 2016.07.03 ORIENTFARM S.R.L., MD 

175 16083 019563 ONCOXIN+VIUSID 2016.07.03 ORIENTFARM S.R.L., MD 

176 16084 019564 SKIN-CAP 2016.07.03 ORIENTFARM S.R.L., MD 

177 16085 019565 BLUE-CAP 2016.07.03 ORIENTFARM S.R.L., MD 

178 16086 019566 EPIGEN LABIAL 2016.07.03 ORIENTFARM S.R.L., MD 

179 16166 019670 BUBURUZA 2016.07.18 MONUL Sergiu, MD 

180 16179 019660 FEDERAL 2016.07.12 FEDERAL CORPORATION, TW 

181 16189 019557 Флоресан 2016.07.17 FARMINA S.R.L., MD 

182 16190 019672 ESCORT 2016.07.18 ESCORTS LIMITED, IN 

183 16191 019658 MACCOFFEE 2016.07.12 DUDNIC Andrei, MD 

184 16192 019546 Alocard Happy ;) 2016.07.04 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

185 16193 019537 Alum Plast 2016.07.03 Aluplast-Com S.R.L., MD 

186 16198 019748 Morăriţa 2016.07.25 MAURT S.R.L., MD 

187 16199 019758 ПРИНЦЕССА ЯВА 
КАРКАДЭ 

PRINCESS JAVA 
KARKADE 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

188 16200 019771 Greenfield 
CHRISTMAS MYSTERY 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

189 16224 019644 Ceardas 2016.07.10 JARDAN Vladimir, MD 

190 16225 019645 JOC 2016.07.10 JARDAN Vladimir, MD 

191 16376 019718 LAMIVIT 2016.07.25 VITAPHARM-COM S.R.L., î 
ntreprindere mixtă, MD 

192 16576 019691 E'ROSSAN 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

193 16577 019738 HAPPY VIKING 2016.07.26 HAPPY VIKING S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

194 16578 019745 PANTONEX 2016.07.25 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

195 16580 019749 DRAFT 2016.07.31 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., întreprindere mixtă, MD 

196 16682 019687 VIGENTIN 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

197 16683 019690 ROVAS 2016.07.21 NGUYEN SI TRUNG KY, MD 

198 17084 019734 BANZAI 2016.07.27 LUX - STIL S.R.L., MD 

199 17085 019747 TEХНO 
НИКОЛЬ 

2016.07.25 Zakrytoe aktsionernoe obschestvo 
"TechnoNICOL", RU 

200 17233 019769 Greenfield  
LOTUS BREEZE 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

201 17380 019606 WEISS  
BERE  

CHIŞINĂU  
FABRICAT ÎN MOLDOVA 

2016.07.18 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., întreprindere mixtă, MD 

202 17484 019707 НУТРИТЕК 2016.07.24 Hotix Management Ltd, VG 

203 17605 019708 NUTRITEK 2016.07.24 Hotix Management Ltd, VG 

204 17606 019710 НУТРИТЕК 2016.07.24 Hotix Management Ltd, VG 

205 17614 019637 HUZAR 2016.07.07 ALPOL GIPS Sp. z o.o., PL 

206 17615 019638 HUZAR 2016.07.07 ALPOL GIPS Sp. z o.o., PL 

207 18247 019634 Elemente 
design studio 

2016.07.18 CHIRIAC Liubomir, MD 

208 18672 019693 LA MAMA 2016.07.20 COJOCARU Ruslan, MD 

209 18731 019668 LE FUTUR  
Amazing gifts store 

2016.07.17 Breat Corporation Ltd., DM 
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210 18740 019774 SUN  
RIPENED  
TOBACCO 

2016.07.26 British American Tobacco (Brands) Inc., 
US 

211 19619 019767 Greenfield  
Earl Grey Fantasy 

2016.07.26 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

212 20191 019604 ADEVĂRATA BERE  
A MOLDOVEI 

2016.07.18 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A., întreprindere mixtă, MD 

 
 
 

 

 
 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al c ăror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de gra ţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007  

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 "PLUS-ASCONI" S.R.L., MD 

MD-6827, Suruceni, Ialoveni,  
Republica Moldova 

287 f 2000 0058 2000.07.18 2015.07.18 

2 ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE PRODUCŢIE  
ŞI COMERŢ, MD 
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

853 f 2005 0086 2005.07.05 2015.07.05 

3 CEMA S.A., SOCIETATE MIXTĂ  
MOLDO-CEHO-AMERICANĂ, MD 
Str. Costiujeni nr. 16, MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 

976 f 2005 0098 2005.07.20 2015.07.20 

4 FRIPTU Ion, MD 
Str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, ap. 20, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

1302 f 2010 0070 2010.07.09 2015.07.09 

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

1311 f 2010 0069 2010.07.02 2015.07.02 

6 HARVIT PRO S.R.L., MD 
Str. Valea Crucii nr. 22/49, MD-2072, Chişinău,  
Republica Moldova 

1374 f 2010 0074 2010.07.23 2015.07.23 
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b 

VII 
Comisia de contesta ţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de contestaţii a AGEPI. 

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals 

Board of AGEPI. 
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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  

în luna ianuarie 2016, în privin ţa cărora  
procedura a fost finalizat ă  

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 
KHEOPS 

 
035993 

2014.10.23 
 

RUSOV Alina, MD 

PÎNZARU Dan, 
MD 

2015.05.11 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2016.01.26 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.04.23 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 09, 39, 43 şi 
35, cu excepţia „serviciilor de comercializare a 
produselor din clasa 25: îmbrăcăminte, 
încălţăminte, articole care servesc la 
acoperirea capului”. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

2 Marcă naţională 
 

GERMSHIELD 
 

035289 
2014.06.17 

 
The Procter & 

Gamble Company, 
US 

The Procter & 
Gamble Company, 

US 

2015.06.19 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.01.26 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.04.23. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

3 Marcă naţională 
 

INCASSO 
 

035435 
2014.07.14 

 
INCASO S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

INCASO S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2015.09.03 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.01.26 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.07.03. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 
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1 2 3 4 5 6 

4 Marcă naţională 

 
 

034895 
2014.04.10 

 
DULCINELLA 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

DULCINELLA 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

2015.09.15 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială  
a cererii  

de înregistrare  
a mărcii 

2016.01.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.07.17 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 30, 35, 43. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale „PATISERIE”, „FONDAT 
ÎN 2005”. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă naţională 

 
034898 

2014.04.10 
 

DULCINELLA 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

DULCINELLA 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

2015.09.15 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială  
a cererii  

de înregistrare  
a mărcii 

2016.01.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.07.17 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 30, 35, 43. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale „PATISERIE”, „FONDAT 
ÎN 2005”. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marcă naţională 

 
034798 

2014.03.20 
 

SUN 
Communications 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

SUN 
Communications 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2015.06.04 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2016.01.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.04.07 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 35, 37, 38, 42. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementului 
verbal „live”. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională 

 
034799 

2014.03.20 
 

SUN 
Communications 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

SUN 
Communications 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2015.06.04 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2016.01.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.04.07 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 35, 37, 38, 42. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementelor 
verbale „live”, „tv”, „live tv”. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă 
internaţională 

 
VERION 

 
IR 1180769 
2013.09.19 

 
NOVARTIS AG, 

CH 

NOVARTIS AG, 
CH 

2015.08.21 
Privind 

repunerea  
în dreptul  

de a contesta 
împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială  
a cererii  

de înregistrare 
a mărcii 

2016.01.26 Se repune  în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1180769 din 2013.09.19. 
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1 2 3 4 5 6 

9 Marcă 
internaţională 

 
IR 1202467 
2014.02.25 

 
Obshchestvo s 
ogranichennoy 

otvetstvennostyu 
„MIR OFISA”, RU 

Obshchestvo s 
ogranichennoy 

otvetstvennostyu 
„MIR OFISA”, RU 

2015.10.26 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială  
a cererii  

de înregistrare 
a mărcii 

2016.01.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.07.28 şi se accept ă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 05. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

10 Marcă 
internaţională 

 
IR 1183443 
2013.05.07 

 
The American 

Society of 
Mechanical 

Engineers, US 

The American 
Society of 

Mechanical 
Engineers, US 

2015.11.02 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială  
a cererii  

de înregistrare 
a mărcii 

2016.01.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.09.03 şi se accept ă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor şi serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 09, 16, 35, 41, 42. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

11 Marcă 
internaţională 

 
IR 1183804 
2013.08.15 

 
The American 

Society of 
Mechanical 

Engineers, US 

The American 
Society of 

Mechanical 
Engineers, US 

2015.11.02 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială  
a cererii  

de înregistrare 
a mărcii 

2016.01.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.09.03 şi se accept ă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor şi serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 09, 16, 35, 41, 42. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

12 Marcă 
internaţională 

PIKOK 
 

IR 1196788 
2013.11.28 

 
Lidl Stiftung & Co. 

KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. 
KG, DE 

2015.11.17 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2016.01.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.10.06 şi se accept ă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 29. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

13 Marcă naţională 

 
016771 

2005.04.19 
 

Nr. certificat 
14487 

 
Lobi-GP S.R.L., 

MD 

Lobi-GP S.R.L., 
MD 

2015.10.30 
Repunerea  
în dreptul  

de a reînnoi 
marca 

2016.01.29 1. Se repune  în drepturi titularul mărcii  
nr. 14487 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de pân ă la o lu nă din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va achita 
taxa pentru reînnoirea valabilităţii certificatului 
de înregistrare a mărcii pe o perioadă de 10 
ani pentru o clasă de produse şi servicii - 250 
euro şi pentru fiecare clasă de produse şi 
servicii, depăşind 1 - 50 euro (2x50=100 euro) 
(p. 41 din Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997), precum şi taxa de 50 % din 
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cuantumul taxei pentru reînnoire pentru 
acordarea unei perioade de graţie de 6 luni 
pentru reînnoirea valabilităţii certificatului de 
înregistrare a unei mărci individuale - 175 euro 
(p. 42 din Hotărârea menţionată), total - 525 
euro.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menţionate pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă titularul nu a preluat sau nu 
a transmis în condiţiile legale dreptul său până 
la data plăţii şi este o întreprindere care 
întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. (2-4) 
din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii. 

14 Marcă naţională 
 

ULTRADENT 
 

033723 
2013.09.10 

 
NEGARA Igor, MD 

Ultradent 
Products, Inc., 

US, US 

2015.06.18 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2016.01.29 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.05.29. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

15 Marcă naţională 

 
036231 

2014.12.09 
 

ŞENDREA Isidor, 
MD 

ŞENDREA Isidor, 
MD 

2015.11.30 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială  
a cererii  

de înregistrare 
a mărcii 

2016.01.29 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.09.30. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

16 Marcă naţională 
 

MOLDAWSKA 
WINNICA 

 
034932 

2014.04.11 
 

VINĂRIA 
BOSTAVAN 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

VINĂRIA 
BOSTAVAN 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2015.06.19 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2016.01.29 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.04.17 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 33. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra fiecărui element verbal în 
parte. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

17 Marcă  
Internaţională 

 
ESTEL Haute 

Couture 
 

IR 1192661 
2013.12.17 

 
UNICOSMETIC 

Company Limited, 
RU 

UNICOSMETIC 
Company Limited, 

RU 

2015.10.09 
Privind 

repunerea  
în dreptul  

de a contesta 
împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2016.01.29 Se repune  în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1192661 din 2013.12.17. 
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1 2 3 4 5 6 

18 Marcă 
internaţională 

 
Monza 

 
IR 473 305 
1982.11.10 

 
Opel Special 

Vehicles GmbH, 
DE 

Opel Special 
Vehicles GmbH, 

DE 

2015.10.13 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2016.01.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.08.18 şi se acceptă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 12. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

19 Marcă 
internaţională 

 
IR 1207281 
2013.11.07 

 
S.C. DAAS IMPEX 

S.R.L., RO 

S.C. DAAS IMPEX 
S.R.L., RO 

2015.10.13 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială  
a cererii  

de înregistrare 
a mărcii 

2016.01.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.08.05 şi se accept ă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
serviciilor revendicate în cerere din clasele 35, 
39. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

20 Marcă 
internaţională 

 
IR 1207002 
2013.11.04 

 
BETEK BOYA VE 
KIMYA SANAYI 

ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

BETEK BOYA VE 
KIMYA SANAYI 

ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

2015.11.24 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială  
a cererii  

de înregistrare 
a mărcii 

2016.01.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.11.18 şi se accept ă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor şi serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 01, 02, 16, 17, 19, 35. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
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Erată 
în Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de contesta ţii  

în luna octombrie 2015, în privin ţa cărora procedura  
a fost finalizat ă 

 
publicată în BOPI nr. 11/2015, la pag. 180 în loc de: 

 
 

17 Marcă 
internaţională 

 
ASME 

 
IR 1184528 
2013.06.19 

 
The American 

Society of 
Mechanical 

Engineers, US 

The American 
Society of 

Mechanical 
Engineers, US 

2015.06.12 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.10.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.03.12 şi 
se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 09, 16, 35, 41 şi pentru 
următoarele servicii din clasa 42: "Indicarea 
calităţii de membru a organizaţiei solicitante 
(termenul (i) prea vag (i) în opinia Biroului 
Internaţional - regula 13.2) b) din Regulamentul 
de executare comun); expertiza şi evaluarea 
serviciilor producătorilor, fabricanţilor, 
designerilor, companiilor de inspecţie şi a 
personalului în conformitate cu codurile şi 
standardele în domeniul ingineriei, tehnologiei şi 
ştiinţei, cu excepţia studiilor de proiecte tehnice, 
proiectării documentaţiei tehnice cu privire la 
sistemele de eşapament ale motoarelor cu 
ardere internă; emiterea certificatelor şi 
aprobărilor în conformitate cu rezultatele 
expertizei şi evaluării". 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

 

se va citi: 
 

17 Marcă 
internaţională 

 
ASME 

 
IR 1184528 
2013.06.19 

 
The American 

Society of 
Mechanical 

Engineers, US 

The American 
Society of 

Mechanical 
Engineers, US 

2015.06.12 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.10.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.03.12 şi 
se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 09, 16, 35, 41, 42. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

 
 



1
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IX 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 

asupra OPI, înregistrate pe numele titularului ADOX -IRS S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-498/2016 din 
12.01.2016, privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2c-752/15 din 09.11.2015 emis de 
Judecătoria Centru Chişinău, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului 
ADOX-IRS S.R.L., c/f 1007600075545: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 18623 din 22.05.2008, înregistrată pe numele titularului 
ADOX-IRS S.R.L., c/f 1007600075545, str. George Meniuc nr. 46, MD-2009, Chişinău, Republica 
Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. 18623, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea interdic ţiei 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului Delmo s Grup S.R.L., 

societate comercial ă, MD 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Igor Doroftei nr. R064-501/15 din 15.01.2016 
privind asigurarea executării documentului executoriu şi aplicarea interdicţiei pe bunurile debitorului 
”Delmos-Grup” SRL, c/f 1006600010569: 

- se aplică interdicţia asupra mărcii nr. R 6195 din 28.11.1997,  înregistrată pe numele titularului 
Delmos Grup S.R.L., societate comercială, Piaţa C. Negruzzi nr. 2, MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova; 

- pe perioada aplicării interdicţiei se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. R 6195, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la executarea Hot ărârii Cur ţii de Apel Chi şinău 
din 01.10.2015 privind dec ăderea din drepturi a titularului 

mărcii  nr. 17713  
 

Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 01.10.2015, în pricina civilă la cererea de chemare în 
judecată FERROLI S.P.A. împotriva EZILI INVESTISSMENTS INC., şi autoritatea publică AGEPI privind 
decăderea din drepturi asupra mărcii nr. 17713, în temeiul art. 14 şi art. 20 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor: 

- este decăzut din drepturile asupra mărcii   nr. 17713 din 23.11.2007 titularul EZILI 
INVESTISSMENTS INC., Edificio El Dorado-Calle 52 y Elvira Mendez, Panama, începând cu data de 
01.10.2015. 
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Cu privire la executarea 

Încheierii Executorului judec ătoresc 
Igor Doroftei nr. R064-603/15 din 12.01.2016 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Igor Doroftei nr. R064-603/15 din 12.01.2016 

privind ridicarea măsurilor de asigurare asupra debitorului SRL „BAJURA-COM”, c/f 1002600010723:  
- se ridică sechestrul aplicat asupra mărcii nr. 14459  din 19.04.2005, înregistrată pe numele 

titularului „BAJURA-COM” S.R.L., str. Petru Zadnipru nr. 21, ap. 15, MD-2042, Chişinău, Republica 
Moldova, în baza Încheierii Executorului judecătoresc Igor Doroftei nr. R064-603/15 din 21.04.2015, prin 
Ordinul Directorului General AGEPI nr. 94 din 14.05.2015; 

- se menţine sechestrul asupra mărcii nr. 14459 din 19.04.2005, aplicat în baza Încheierii Oficiului de 
Executare Ciocana nr. 075-86/2010 din 23.11.2010, prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 165 din 
08.12.2010. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea interdic ţiei 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului  
VILA DEMETRA S.R.L., societate comercial ă 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1343/16 din 28.01.2016 

privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2c-1082/15 din 15.12.2015 emis de Judecătoria 
Buiucani şi aplicarea interdicţiei pe bunurile debitorului S.C. VILA DEMETRA S.R.L., c/f 1006600046058: 

- se aplică interdicţia asupra mărcii nr. 26464 din 24.10.2013, înregistrată pe numele titularului VILA 
DEMETRA S.R.L., societate comercială, MD-3733, Truşeni, Chi�inău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării interdicţiei se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. 26464, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele titularului  
AS-PROSPERUM S.R.L., societate comercial ă 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/668R/2016 din 

01.02.2016, privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2po-362/15 din 03.09.2015 emis de 
Judecătoria Ciocana, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului  
AS-PROSPERUM S.R.L., societate comercială, c/f 1007605002955: 

- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 25460 din 21.09.2012 şi nr. 25461 din 21.09.2012, 
înregistrate pe numele titularului AS-PROSPERUM S.R.L., societate comercială, c/f 1007605002955,  
MD-4125, Mihailovca, Cimişlia, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcilor nr. 25460 şi nr. 25461, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 

asupra OPI, înregistrate pe numele titularului  
CONTRAST-PLUS S.R.L. 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075-731R/16 din 08.02.2016 

privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2i-385-2/14 din 29.10.2015 emis de Curtea de 
Apel Chişinău, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului CONTRAST-PLUS 
S.R.L., c/f 1003605000975: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 15946 din 16.03.2006, înregistrată pe numele titularului 
CONTRAST-PLUS S.R.L., c/f 1003605000975, str. Chişinău nr. 22, MD-3401, Hânceşti, Republica 
Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. 15946, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la men ţinerea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului GDS-C OM S.R.L. 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/760R/16 din 08.02.2016 

privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2c-190/15 din 12.11.2015, emis de Judecătoria 
Rîşcani, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului GDS-COM S.R.L.,  
c/f 1002601000981: 

- se menţine sechestrul asupra mărcii nr. 19441 din 25.02.2009, înregistrată pe numele titularului 
GDS-COM S.R.L., str. Alexandru cel Bun nr. 83, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova, aplicat conform 
Ordinului Directorului General AGEPI nr. 42 din 11.03.2014, în temeiul Încheierii Executorului judecătoresc 
Balan Cornelia nr. 075/374/2014 din 27.02.2014 (dosarul nr. 2e-1143/13). 
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XI 
Materiale de informare 

din domeniul propriet ăţii intelectuale / 
Intellectual property information 

materials 
 

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, 
texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor 
regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte materiale de 
informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 

 
The section insert information on intellectual property protection in the Republic of Moldova, 

texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is party, of the 
regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO standards; other 
information materials in the field of intellectual property protection. 
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OMPI INFORMEAZĂ 
ADERĂRI LA TRATATELE INTERNA ŢIONALE 
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 

 
Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid 

privind înregistrarea interna ţional ă a mărcilor 
 

La 10 noiembrie 2015 Regatul Danemarcei a depus instrumentele de ratificare a 
Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, 
adoptat la 27 iunie1989. Instrumentele de ratificare au fost însoţite de următoarea declaraţie: 

- până la o decizie ulterioară, Protocolul nu se va aplica Insulelor Feroe și Groenlandei. 
La 13 ianuarie 2016 Regatul Danemarcei a depus o notificare prin care reînnoiește 

declaraţia menționată, potrivit căreia până la o notificare ulterioară, Protocolul nu se va aplica Insulelor 
Feroe.  

Declarația respectivă va intra în vigoare cu începere de la 13 aprilie 2016. 
 

Tratatul de la Singapore privind dreptul m ărcilor 
 

La 21 decembrie 2015 Irlanda  a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la 
Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 27 martie 2006. 

În conformitate cu Articolul 28(3), Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor va intra în 
vigoare cu privire la Irlanda cu începere de la 21 martie 2016.  

 
Conven ţia de la Berna pentru protec ţia operelor literare şi artistice 

  
La 12 ianuarie 2016 Republica Burundi a depus instrumentele de aderare la Convenţia de 

la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, adoptată la 9 septembrie 1886, revizuită la 24 
iulie 1971 şi modificată la 28 septembrie 1979. 

Convenţia de la Berna va intra în vigoare cu privire la Republica Burundi cu începere de la 
12 aprilie 2016. La aceeaşi dată Republica Burundi va deveni membru al Uniunii Internaţionale pentru 
protecţia operelor literare şi artistice, numită Uniunea de la Berna. 

 
Tratatul OMPI privind dreptul de autor 

La 12 ianuarie 2016 Republica Burundi  a depus instrumentele de aderare la Tratatul 
OMPI privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. 

Tratatul va intra în vigoare cu privire la Republica Burundi cu începere de la 12 aprilie 2016.   

 

Tratatul de la Marrakech pentru facilitarea accesul ui 
la operele publicate al persoanelor nev ăzătoare, cu deficien țe 
de vedere sau cu dificult ăți de citire a materialelor imprimate 

 
La 2 februarie 2016 Republica Peru  a depus instrumentele de ratificare a Tratatului de la 

Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe 
de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, adoptat la 27 iunie 2013, la Marrakesh.  

Data de intrare în vigoare a Tratatului va fi notificată odată cu suplinirea numărului de 
ratificări și aderări, stabilit în conformitate cu articolul 18 al Tratatului.  
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Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) invită persoanele interesate 
să participe la Simpozionul anual ştiinţifi co-practic „Lecturi AGEPI”. Lucrările ediţiei a XVIII-a a Simpo-
zionului se vor desfăşura în perioada 21-22 aprilie 2016, la AGEPI.

Respectivul eveniment se încadrează plenar în seria de manifestări consacrate Zilei Mondiale 
a Proprietăţii Intelectuale, sărbătorită anual la 26 aprilie şi este adresat specialiştilor ce activează în 
domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor din sfera ştiinţei 
şi inovării, autorităţilor administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniul asigurării respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală, mandatarilor autorizaţi şi consilierilor în proprietate industrială, 
inventatorilor, profesorilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din instituţiile de învăţământ superior 
şi mediu de specialitate din republică. Tradiţional, la lucrările Simpozionului participă şi reprezentanţi ai 
ofi ciilor de proprietate intelectuală de peste hotare. 

Tematica actualului Simpozion se va axa pe problemele actuale ale protecţiei, respectării 
şi valorifi cării proprietăţi intelectuale, ale instruirii şi perfecţionării cadrelor în domeniul proprietăţii 
intelectuale. 

Dezbaterile se vor concentra în cinci secţiuni:
1. Evoluţii recente în domeniul protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală;
2. Protecţia drepturilor de proprietate industrială: aspecte juridice şi procedurale (brevete 

de invenţii şi soiuri de plante; mărci, desene şi modele industriale, indicaţii geografi ce, denumiri de 
origine,specialităţi tradiţionale garantate);

3. Probleme actuale ale protecţiei dreptului de autor şi drepturilor conexe;
4. Managementul şi valorifi carea proprietăţii intelectuale; 
5. Instruirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul proprietăţii intelectuale.

Participanţii la lucrările Simpozionului trebuie să urmeze unele rigori de prezentare a comu-
nicărilor:

• Numele şi prenumele participantului 
• Gradul ştiinţifi c, titlul ştiinţifi co-didactic, locul de muncă, funcţia, numărul de telefon,
adresa de e-mail;
• Textul maxim 10 pagini, format A4, font 12, Times New Roman, spaţiu 1,5, câmp: 
stânga – 3,0 cm, sus/jos – 2,0 cm, dreapta – 1,5 cm;
• Lucrările în format Word şi PowerPoint vor fi  transmise în format electronic la adresa 
indicată nu mai târziu de data de 31 martie 2016; 
• Informaţia prezentată în comunicare şi redactarea materialului este pe răspunderea 
participatului la Simpozion;
• Timpul prevăzut pentru prezentarea unui raport – 15 min;

• Materialele ce vor corespunde tematicii Simpozionului vor fi  publicate în culegerea 
de comunicări ale Simpozionului, care va fi  editată în anul 2016.

Formularul de înregistrare îl găsiţi la adresa http://www.agepi.gov.md/md/

Formularul poate fi  transmis:

ü prin poştă, pe adresa:  str. A. Doga nr. 24, bloc 1, biroul 507; MD-2024, Chişinău; 

ü prin fax: (+373 22) 44-01-19;

ü prin e-mail la adresa: lecturi@agepi.gov.md

Deschiderea Simpozionului va avea loc la 21 aprilie 2016. 
Înregistrarea participanţilor: 930-1000, sala de conferinţe a AGEPI (str. Andrei Doga 24/1, mun. Chişinău).

Persoane de contact:

Rodica Crîjanovschi – telefon (+373 22) 40 05 97,
         e-mail: Rodica.Crijanovschi@agepi.gov.md

Ecaterina Popa – telefon (+373 22) 40 05 93,
         e-mail: ecaterina.popa@agepi.gov.md

*** Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a respinge materialele care nu corespund tematicii simpozionului şi/sau cerinţelor 
de prezentare a materialelor
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