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

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

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

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

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

   

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

Special sections are destined for 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 промышленной собственности содержит разнообразную 

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

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

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

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

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

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

desene şi modele) 
(OHIM)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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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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(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

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

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

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

 a  short-term patent application or a patent application 

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

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

 или на патент на изобретение

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

 Имя патентного поверенного

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране



11

INVENŢII                      MD - BOPI 5/2014

CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI 
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

priorităţii recunoscute

 – patent application published before the established term of 18 months after the fi ling or priority date

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

подачи или даты признанного приоритета 

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

 – patent application 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 publicată cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi din descriere, revendicări 

şi/sau desene

 – patent application published with corrected or modifi ed description, claims and/or drawings

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

описания, формулы изобретения и/или чертежей

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

 – granted patent for invention with corrected or modifi ed description, claims and/or drawings

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение

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

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

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

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

 – issued patent for invention, amended after limitation or 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 corrected or modifi ed fi rst page of the document

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

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

 – issued patent for invention with corrected or modifi ed description, claims and/or drawings

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

  формулы изобретения и/или чертежей

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

U0  –  cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată

  –  published short-term patent application

  –  опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение

Y    –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat

  –  granted short-term patent for invention

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения 

 или протеста   

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

 a  documentului

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

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

титульном листе документа

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

revendicări şi/sau desene

 – granted short-term patent for invention with corrected or modifi ed description, claims and/or drawings

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой 

части описания, формулы изобретения и/или чертежей

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 

     Published patent applications 

    Опубликованные заявки на патент на изобретение

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

    Granted patents for invention 

    Предоставленные патенты на изобретения

FF9Y   Brevete de invenţie de scurtă durată acordate

    Granted short-term patents for invention 

    Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

FA9A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase

    List of withdrawn patent applications

    Перечень отозванных заявок на патент

FC9A  Lista cererilor de brevet de invenţie respinse

    List of 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

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 corrected or modifi ed fi rst page of the document

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

в титульном листе документа

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

descriere, revendicări şi/sau desene

 – issued or extended short-term patent for invention with corrected or modifi ed description, claims and/or 

drawings

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

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

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)
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BB1A Cereri de brevet de inven ţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке 
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их  
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. 
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о па-

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

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

P

P

П 
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(21) a 2013 0089 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 31/506 (2006.01)  

A61P 35/00 (2006.01)  
(22) 2012.05.01 
(31) 61/481425 
(32) 2011.05.02 
(33) US 
(85) 2013.11.27 
(86) PCT/AU2012/000462, 2012.05.01 
(87) WO 2012/149602 A1, 2012.11.08 
(71) YM BIOSCIENCES AUSTRALIA PTY LTD, 

AU 
(72) BURNS Cristopher John, AU; SPENCER An-

drew, AU; MONAGHAN Katherine Anne, AU 
(74) MARGINE Ion 
(54) Metod ă de tratament al mielomului multiplu 
(57) Metodă de tratament al mielomului multiplu la 

etapa creşterii prevalenței celulelor MM (1), 
care sunt neresponsive  la IL-6 şi/sau posedă  
un fenotip CD45 (2), include administrarea 
unei cantităţi de compus cu formula Ib: 

 

 
 
  Revendicări: 9 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Multiple myeloma treatment 
(57) A method of treating multiple myeloma at a 

stage characterized by an increase in the 
prevalence of MM cells that (1) are IL-6 non-
responsive and/or (2) have a CD45-pheno-
type, comprising administering an amount of a 
compound of formula Ib: 

 
 

 
 
  Claims: 9 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Метод лечения множественной миеломы 
(57) Метод лечения множественной миеломы 

на этапе роста превалентности клеток ММ 
(1), которые невосприимчивые к IL-6 и/или 
имеют фенотип CD45 (2), включает приме-

нение некоторого количества вещества 
формулой Ib: 

 

 
 
 П. формулы: 9 
 Фиг.: 5 
 

 
(21) a 2014 0004 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07B 59/00 (2006.01)  

C07D 241/04 (2006.01)  
A61K 31/495 (2006.01)  
A61P 25/00 (2006.01)  

(22) 2012.06.19 
(31) 61/498,651; 61/537,103 
(32) 2011.06.20; 2011.09.21 
(33) US; US 
(85) 2014.01.17 
(86) PCT/IB2012/001386, 2012.06.19 
(87) WO 2012/176066 A1, 2012.12.27 
(71) H. LUNDBECK A/S, DK 
(72) JORGENSEN Morten, DK; ANDERSEN Peter 

Hongaard, DK; JENSEN Klaus Gjervig, DK; 
HVENEGAARD Mette Graulund, DK; 
BADOLO Lassina, DK; JACOBSEN Mikkel 
Fog, DK 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) 1-piperazino-3-fenil-indani deutera ţi pentru 

tratamentul schizofreniei 
(57) Prezenta invenţie se referă la 1-piperazino-3-

fenil-indani deuteraţi, la sărurile acestora cu 
activitate la nivelul receptorilor D1 şi D2 ai 
dopaminei, precum şi receptorilor 5HT2 ai se-
rotoninei din sistemul nervos central, la medi-
camente care conţin asemenea compuşi în 
calitate de ingrediente active, la utilizarea unor 
astfel de compuşi în tratamentul afecţiunilor 
sistemului nervos central şi la metode de tra-
tament, care prevăd administrarea unor ase-
menea compuşi. 

 
  Revendicări: 43 

Figuri: 18 
 

* 
*     * 

(54) Deuterated 1-piperazino-3-phenyl-indanes 
for treatment of schizophrenia 

(57) The present invention relates to deuterated 1-
piperazino-3-phenyl-indanes and salts thereof 
with activity at dopamine receptors D1 and D2 
as well as the 5HT2 receptors in the central 
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nervous system, to medicaments comprising 
such compounds as active ingredients, to the 
use of such compounds in the treatment of 
diseases in the central nervous system, and 
to methods of treatment comprising admin-
istration of such compounds. 

 
  Claims: 43 

Fig.: 18 
 

* 

*     * 
(54) Дейтерированные 1-пиперазино-3-

фенилинданы для лечения шизофрении 
(57) Настоящее изобретение относится к дейте-

рированным 1-пиперазино-3-фенилинданам 
и их солям с активностью по отношению к 
D1 и D2-рецепторам дофамина, а также 
5HT2-рецепторам серотонина в центральной 
нервной системе, к лекарственным средст-
вам, содержащим такие соединения в ка-
честве активных ингредиентов, к примене-
нию таких соединений при лечении забо-
леваний центральной нервной системы и к 
методам лечения, содержащим введение 
таких соединений. 

 
 П. формулы: 43 

Фиг.: 18 

 

 
(21) a 2013 0082 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07C 253/00 (2006.01)  

C07D 223/16 (2006.01)  
(22) 2013.10.30 
(31) 1260576 
(32) 2012.11.08 
(33) FR 
(71) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 
(72) CARRANZA Maria del Pilar, ES; GARCIA 

ARANDA Maria Isabel, ES; GONZALEZ José 
Lorenzo, ES; SANCHEZ Frédéric, ES 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Procedeu nou de sintez ă a (2E)-3-(3,4-

dimetoxifenil)prop-2-ennitril şi aplicarea în 
sinteza ivabradinei şi a sărurilor sale de 
adi ţie cu un acid acceptabil farmaceutic 

(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu de 
sinteză a (2E)-3-(3,4-dimetoxifenil)prop-2-
ennitril cu formula (I): 

(I)

 
 
 

care constă în aceea că compusul cu formula 
(IX): 

(IX)

 
este supus unei reacţii de cuplare cu 
acrilonitril în prezenţa unui catalizator de pa-
ladiu, unui ligand, unei baze şi a unui agent 
de transfer a fazei într-un solvent organic pen-
tru a obţine compusul cu formula (I). 
Invenţia se referă, de asemenea, la un proce-
deu de sinteză a ivabradinei, a sărurilor sale 
acceptabile farmaceutic şi hidraţilor acestora, 
cu utilizarea compusului cu formula (I). Pro-
cedeul menţionat asigură un procent înalt al 
randamentului produsului finit. 

 
  Revendicări: 14 

* 
*     * 

(54) New process for the synthesis of (2E)-3-
(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enenitrile, and 
application in the synthesis of ivabradine 
and addition salts thereof with a pharma-
ceutically acceptable acid 

(57) The present invention relates to a process for 
the synthesis of (2E)-3-(3,4-dimethoxyphe-
nyl)prop-2-enenitrile of formula (I): 

(I)

 
characterized in that the compound of formula 
(IX): 

(IX)

 
is subjected to a coupling reaction with acry-
lonitrile in the presence of a palladium cata-
lyst, a ligand, a base and a phase transfer 
agent in an organic solvent to yield the com-
pound of formula (I). 
The invention relates also to a process for the 
synthesis of ivabradine, pharmaceutically ac-
ceptable salts thereof and hydrates thereof 
using the compound of formula (I). The said 
process provides a high percentage of the  
finished product yield. 

 
  Claims: 14 

* 
*     * 
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(54) Новый способ синтеза (2Е)-3-(3,4-
диметоксифенил)проп-2-еннитрила и при-
менение в синтезе ивабрадина и его 
аддитивных солей с фармацевтически 
приемлемой кислотой 

(57) Настоящее изобретение относится к спо-
собу синтеза соединения (2Е)-3-(3,4-диме-
токсифенил)проп-2-еннитрил формулы (I):  

(I)

 
который состоит в том, что соединение 
формулы (IX): 

(IX)

 
вводят в реакцию сочетания с акрилонит-
рилом в присутствии палладиевого катали-
затора, лиганда, основания и агента пре-
образования фазы в органическом раство-
рителе для получения соединения форму-
лы (I).  
Изобретение также относится к способу 
синтеза ивабрадина, его фармацевтически 
приемлемых солей и их гидратов, исполь-
зуя соединение формулы (I). Указанный 
способ обеспечивает высокий процент вы-
хода конечного продукта. 

 
 П. формулы: 14 
 

 
(21) a 2014 0011 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 473/34 (2006.01)  

A61K 31/52 (2006.01)  
A61P 31/18 (2006.01)  
A61P 31/20 (2006.01)  

(22) 2012.08.15 
(31) 61/524224 
(32) 2011.08.16 
(33) US 
(85) 2014.01.31 
(86) PCT/US2012/050920, 2012.08.15 
(87) WO 2013/025788 A1, 2013.02.21 
(71) GILEAD SCIENCES, INC., US 
(72) LIU, Dazhan, CA; SHI, Bing, US; WANG, 

Fang, CN; YU, Richard, Hung Chiu, US 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Tenofovir alafenamid hemifumarat 
(57) Prezenta invenţie se referă la o formă de 

hemifumarat de 9-[(R)-2-[[(S)-[[(S)-1-(izopro-
poxicarbonil)etil]amino]fenoxifosfinil]metoxi] 
propil] adenină (tenofovir alafenamidă) şi la 
tratamentul antiviral folosind hemifumarat 

tenofovir alafenamidă (de exemplu, terapia in-
fecţiilor cu HIV şi HBV). 

 
  Revendicări: 67 

* 
*     * 

(54) Tenofovir alafenamide hemifumarate 
(57) The present invention relates to a hemifuma-

rate form of 9-[(R)-2-[[(S)-[[(S)-1-(isopropoxy-
carbonyl)ethyl]amino]phenoxyphosphinyl]me-
thoxy]propyl]adenine (tenofovir alafenamide) 
and antiviral therapy using tenofovir alafena-
mide hemifumarate (e.g., anti-HTV and anti-
HBV therapies). 

 
  Claims: 67 

* 
*     * 

(54) Гемифумарат тенофовира алафенамида 
(57) Настоящее изобретение относится к фор-

ме гемифумарата 9-[(R)-2-[[(S)-[[(S)-1-(изо-
пропоксикарбонил)этил]амино]феноксифос
финил]метокси]пропил] аденина (тенофо-
вира алафенамида) и противовирусному 
лечению гемифумаратом тенофовира ала-
фенамида (например, лечение ВИЧ и HBV 
инфекций). 
 

 
 П. формулы: 67 
 

 
(21) a 2012 0107 (13) A2 
(51) Int. Cl.: H02N 11/00 (2006.01)  
(22) 2012.11.21 
(71)(72) LUCHIANIUC Mihail, MD 
(54) Instala ţie energetic ă fără combustibil 
(57) Invenţia se referă la domeniul electrotehnicii şi 

poate fi utilizată în calitate de sursă de energie 
electrică într-un sistem autonom de generare, 
în sisteme de alimentare de rezervă, de uz 
casnic şi în sisteme de alimentare cu energie 
electrică industriale, precum şi în toate felurile 
de transport, inclusiv cel cosmic. 
Instalaţia energetică fără combustibil conţine 
un bloc electronic de comandă (1), un acu-
mulator (2), un motor electric (3) de acţionare 
şi unul sau mai multe generatoare electrice 
(4, 5), instalate pe un ax comun (6) cu motorul 
electric (3). Raportul dintre diametrul rotorului 
motorului electric (3) de acţionare şi diametrul 
rotorului fiecărui generator electric (4, 5) este 
mai mare ca unu. Generatoarele electrice (4, 
5) prin intermediul comenzii blocului electronic 
de comandă (1) asigură alimentarea motorului 
electric (3) de acţionare, reîncărcarea acumu-
latorului (2) cu energia, consumată la pornirea 
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motorului electric (3) şi transmiterea energiei 
în reţea. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Fuel-free power plant 
(57) The invention relates to the field of electrical 

engineering and can be used as a source of 
electric power in an autonomous generation 
system, in standby power supply systems, 
household and industrial power supply sys-
tems, as well as in all kinds of transport, in-
cluding spaceships. 
The fuel-free power plant comprises an elec-
tronic control unit (1), an accumulator (2), a 
drive electric motor (3) and one or more elec-
tric generators (4, 5), installed on a common 
shaft (6) with the electric motor (3). The ratio 
between the diameter of the rotor of the drive 
electric motor (3) and the diameter of the rotor 
of each electric generator (4, 5) is greater 
than one unit. The electric generators (4, 5) 
via the order of the electronic control unit (1) 
provide for the power supply of the drive elec-
tric motor (3), recovery of the accumulator (2) 
charge, consumed at the start of the electric 
motor (3) and power supply in the network. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Бестопливная энергетическая установка 
(57) Изобретение относится к области электро-

техники и может быть использовано в ка-
честве источника электроэнергии в авто-
номной системе генерирования, в систе-
мах резервного питания, быту и промыш-
ленных системах энергоснабжения, а так-
же на всех видах транспорта, включая 
космический. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бестопливная энергетическая установка 
содержит электронный блок управления 

(1), аккумулятор (2), приводной электро-
двигатель (3) и один и более электрогене-
раторов (4, 5), установленных на общем 

валу (6) с электродвигателем (3). Отноше-
ние диаметра ротора приводного электро-
двигателя (3) к диаметру ротора каждого 

электрогенератора (4, 5) больше единицы. 
Электрогенераторы (4, 5) посредством ко-
манды электронного блока управления (1) 

обеспечивают питание приводного элек-
тродвигателя (3), восстановление заряда 
аккумулятора (2) потраченного на запуск 

 
П. формулы: 1 

 Фиг.: 1 
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FF4A Brevete de inven ţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI, 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. 
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(11) 4284 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A23K 1/18 (2006.01)  

A23K 1/08 (2006.01)  
(21) a 2012 0113 
(22) 2012.11.30 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANO-

CREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 

(72)  DERJANSCHI Valeriu, MD; VRABIE Elvira, 
MD; CIOCHINĂ Valentina, MD; FURDUI 
Teodor, MD 

(54) Procedeu de hr ănire a familiilor de albine 
(57)  Invenţia se referă la apicultură şi poate fi 

utilizată pentru stimularea creşterii familiilor 
de albine. 
Conform invenţiei, procedeul de hrănire a 
familiilor de albine constă în aceea că se 
utilizează un amestec ce conţine zer din 
lapte de vacă şi zahăr, în raportul masic de 
1:1, care se administrează primăvara, câte 
100…150 ml la o ramă acoperită cu albine, o 
dată la 3 zile, în decurs de 3…4 săptămâni. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for feeding bee-families 
(57) The invention relates to beekeeping and can be 

used to stimulate the growth of bee-families. 
According to the invention, the process for 
feeding bee-families consists in that it is used 
a mixture containing whey and sugar, in the 
mass ratio of 1:1, which is administered in 
spring, 100…150 ml per frame covered with 
bees, once every 3 days, during 3…4 weeks. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ кормления пчелиных семей 
(57) Изобретение относится к пчеловодству и 

может быть использовано для стимулиро-
вания роста пчелиных семей. 
Согласно изобретению, Способ кормле-
ния пчелиных семей состоит в том что ис-
пользуют смесь содержащую молочную 
сыворотку и сахар, в массовом соотноше-
нии 1:1, которую применяют весной по 
100…150 мл на одну рамку покрытую пчё-
лами, один раз в 3 дня, в течение 3…4 
недель. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 4285 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C12N 1/14 (2006.01)  

C12R 1/885 (2006.01)  
C12N 9/58 (2006.01)  
C12N 9/50 (2006.01)  

(21) a 2013 0012 
(22) 2013.02.28 

(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI 
BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; 
TIURINA Janetta, MD; BIVOL Cezara, MD; 
CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, 
MD; DVORNINA Elena, MD; STRATAN Maria, 
MD 

(54) Tulpin ă de fungi Trichoderma koningii 
Oudemans – produc ătoare de proteaze 
acide, neutre şi alcaline 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în special 
la o tulpină de fungi miceliali Trichoderma 
koningii Oudemans şi poate fi utilizată pentru 
obţinerea preparatelor enzimatice proteolitice.  
Tulpina de fungi este depozitată în Colecţia 
Naţională de Microorganisme Nepatogene a 
Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie 
al AŞM cu numărul CNMN-FD-15 şi poate fi 
utilizată în calitate de sursă de proteaze 
acide, neutre şi alcaline. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Strain of Trichoderma koningii Oudemans 
fungi – producer of acid, neutral and alka-
line proteases 

(57) The invention relates to biotechnology, in 
particular to a strain of filamentous fungi 
Trichoderma koningii Oudemans and can be 
used for producing proteolytic enzymatic 
agents. 
Fungus strain is deposited at the National 
Collection of Nonpathogenic Microorganisms 
of the Institute of Microbiology and Biotech-
nology of the ASM under the number CNMN-
FD-15 and may be used as a source of acid, 
neutral and alkaline proteases. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Штамм грибов Trichoderma koningii 
Oudemans – продуцент кислых, 
нейтральных и щелочных протеаз 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности к штамму мицелиальных грибов 
Trichoderma koningii Oudemans и может 
быть использовано для получения про-
теолитических ферментных препаратов. 
Штамм гриба депонирован в Националь-
ной Коллекции Непатогенных Микроорга-
низмов Института Микробиологии и Био-
технологии АНМ под номером CNMN-FD-
15 и может быть использован в ка-честве 
источника кислых, нейтральных и щелоч-
ных протеаз. 

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

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

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

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

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

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

patent. The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI, 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. 
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(11) 767 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 17/00 (2006.01)  

A01N 43/16 (2006.01)  
A01N 31/16 (2006.01)  
C07C 15/12 (2006.01)  
C07H 13/04 (2006.01)  
A01P 21/00 (2006.01)  

(21) s 2013 0188 
(22) 2013.11.07 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

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

(72)  CHIRILOV Alexandru, MD; CHINTEA Pavel, 
MD; COZMIC Raisa, MD; BAŞTOVAIA  
Svetlana, MD; HARCIUC Oleg, MD; 
MAŞCENCO Natalia, MD; CHIRILOVA 
Eleonora, MD 

(54) Procedeu de tratare a plantelor de vi ţă-de-vie 
(57) Invenţia se referă la viticultură, şi anume la un 

procedeu de tratare a plantelor de viţă-de-vie. 
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea 
extraradiculară a plantelor cu 8…12 zile pâ-
nă la înflorirea în masă cu soluţie apoasă de 
0,0001…0,005% de glicozida fenolică 3,4-
dihidroxi-β-feniletoxi-O-α-L-ramnopiranozil 
(1→3)-4-O-cafeoil-α-L-arabinopiranozidă cu 
un consum de 0,25…0,30 L/plantă sau 
500…600 L/ha. 
Rezultatul constă în optimizarea creşterii şi 
sporirea roadei plantelor de viţă-de-vie, pre-
cum şi ameliorarea raportului dintre conţinu-
tul de zaharuri şi acizi în boabe. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for treating grapevine plants 
(57) The invention relates to viticulture, namely a 

process for treating grapevine plants.  
The process, according to the invention, 
comprises the extraroot treatment of plants 
8…12 days before mass flowering with 
0.0001…0.005% aqueous solution of phenol-
ic glycoside 3,4-dihydroxy-β-phenylethoxy-O-
α-L-rhamnopyranosyl-(1→3)-4-O-cafeoyl-α-
L-arabinopyranoside with a consumption of 
0.25…0.30 L/plant or 500…600 L/ha.  
The result consists in optimizing the growth 
and increasing the grapevine plant yield, as 
well as improving the ratio of the sugar and 
acid content in grapes. 

 

  Claims: 1 
* 

*     * 
 
 

(54) Способ обработки растений винограда 
(57) Изобретение относится к виноградарству, 

а именно к способу обработки растений 
винограда. 
Способ, согласно изобретению, включает 
внекорневую обработку растений за 8…12 
дней до массового цветения 
0,0001…0,005% водным раствором фе-
нольного гликозида 3,4-дигидрокси-β-фе-
нилетокси-О-α-L-рамнопиранозил -(1→3)-
4-O-кафеоил-α-L-арабинопиранозида  с 
расходом 0,25…0,30 л/растение или 
500…600 л/га. 
Результат состоит в оптимизации роста и 
увеличении урожайности растений вино-
града, а также в улучшении соотношения 
содержания сахаров и кислот в ягодах. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 768 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01K 97/00 (2006.01)  

A01K 97/26 (2006.01)  
(21) s 2013 0152 
(22) 2013.09.04 
(71)(72)(73) NEGRU Sergiu, MD 
(54) Unealtă de pescuit 
(57) Invenţia se referă la pescuitul amator şi spor-

tiv, şi anume la o unealtă de pescuit. 
Unealta, conform invenţiei, include un corp 
(1) executat din sârmă galvanizată sub forma 
unui poligon neregulat cu un număr impar de 
laturi, în colţurile căruia sunt executate mon-
turi (2) de care sunt fixate strune (4) cu 
cârlige (3). În unul din colţuri, de-a lungul axei 
longitudinale a corpului (1), este fixată arti-
culat o tijă metalică (5) pentru fixarea nadei 
şi/sau momelii, lungimea căreia depăşeşte 
înălţimea corpului (1). Latura opusă colţului 
de care este fixată tija constă din două 
segmente de aceeaşi lungime executate cu 
posibilitatea prinderii de tijă (5) cu fixarea 
acesteia, iar pe segmente este instalată rigid 
o montură de fixare  (6) a sforii (7) undiţei. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Fishing tackle 
(57) The invention relates to amateur and sport 

fishery, namely to a fishing tackle. 
The tackle, according to the invention, com-
prises a body (1) made of galvanized wire in 
the form of an irregular polygon with an odd 
number of sides, in the corners of which are 
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made fasteners (2) to which are attached 
strings (4) with hooks (3). In one of the cor-
ners, along the longitudinal axis of the body 
(1), is pivotally fixed a metal rod (5) for fixing 
the lure and/or bait, whose length exceeds 
the height of the body (1). The side opposite 
to the corner, to which the rod is fastened, 
consists of two segments of equal length, 
made with the possibility of fastening to the 
rod (5) with its fixation, and on segments is 
rigidly installed a fastener (6) for the fishing 
line (7). 

 
  Claims: 2 

  Fig.: 1 
* 

*     * 
(54) Снасть для ловли рыбы 
(57) Изобретение относится к любительскому 

и спортивному рыболовству, а именно к 
снасти для ловли рыбы. 
Снасть, согласно изобретению, включает 
корпус (1), выполненный из оцинкованной 
проволоки в виде неправильного много-
угольника с нечетным количеством сто-
рон, в углах которого выполнены крепле-
ния (2) к которым прикреплены поводки 
(4) с крючками (3). В одном из углов, 
вдоль продольной оси корпуса  (1), шар-
нирно закреплен металлический стержень 
(5) для фиксации приманки и/или наживки, 
длина которого превышает высоту корпу-
са (1). Сторона противоположная углу, в 
котором закреплен стержень, состоит из 
двух отрезков одинаковой длины, выпол-
ненных с возможностью их прикрепления 
на стержне (5) с его фиксацией, а на от-
резках жестко установлено крепление (6) 
для лески (7). 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 

 
 
 
 
(11) 769 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01M 7/00 (2006.01)  

F16F 15/22 (2006.01)  
(21) s 2013 0196 
(22) 2013.11.15 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

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

MD; VASILEVSCHI Sergiu, MD; PRISACARI 
Valeriu, MD; ŢIGANU Ignat, MD 

(54) Dispozitiv de stabilizare a rampei ma şinii 
de stropit 

(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini 
agricole, şi anume la maşinile de stropit cu 
rampă, dotate cu dispozitive de stabilizare a 
rampei. 
Dispozitivul de stabilizare a rampei maşinii 
de stropit conţine un suport vertical (3), fixat 
rigid pe suportul (2) cadrului portant al ma-
şinii de stropit. Capătul de sus al suportului 
(3) este unit articulat cu o pârghie orizontală 
(4), capetele căreia sunt unite cu arcuri de 
amortizare (5), unite cu cadrul central (11) al 
rampei. Dispozitivul mai conţine un cilindru 
hidraulic (8), care este unit articulat cu pâr-
ghia (4) şi suportul (3). În ghidajul (1) cadru-
lui portant este amplasat un cilindru hidraulic 
(7), care este unit cu două amortizoare hidra-
ulice (6), celelalte capete ale cărora sunt fi-
xate de cadrul central (11). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 
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(54) Sprayer boom stabilization device 
(57) The invention relates to agricultural machin-

ery industry, namely to boom sprayers, 
equipped with boom stabilization devices. 
The sprayer boom stabilization device com-
prises a vertical strut (3), rigidly fixed to the 
bracket (2) of the bearer frame of the sprayer. 
The upper end of the strut (3) is pivotally 
connected to a hinged arm (4), whose ends 
are connected to springbacks (5), connected 
to the central frame (11) of the boom. The 
device further comprises a hydraulic cylinder 
(8), which is pivotally connected to the 
hinged arm (4) and the strut (3). In the guide 
(1) of the bearer frame is placed a hydraulic 
cylinder (7), which is connected to two hy-
draulic shock absorbers (6), the other ends 
of which are attached to the central frame 
(11). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Устройство стабилизации штанги оп-
рыскивателя 

(57) Изобретение относится к сельскохозяйст-
венному машиностроению, а именно к 
штанговым опрыскивателям, снабженным 
устройствами стабилизации штанги. 
Устройство стабилизации штанги опры-
скивателя содержит вертикальную стойку 
(3), жестко закрепленную на кронштейне 
(2) несущей рамы опрыскивателя. Верх-
ний конец стойки (3) шарнирно соединен с 
коромыслом (4), концы которого соедине-
ны с амортизирующими пружинами (5), 
соединенными с центральной рамой (11) 
штанги. Устройство еще содержит гидро-
цилиндр (8), который шарнирно соединен 
с коромыслом (4) и стойкой (3). В направ-
ляющей (1) несущей рамы расположен 
гидроцилиндр (7), который соединен с 
двумя гидроамортизаторами (6), другие 
концы которых прикреплены к централь-
ной раме (11). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 

 
 
 

 
(11) 770 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23F 5/10 (2006.01)  

A23F 5/12 (2006.01)  
A23F 5/14 (2006.01)  

(21) s 2013 0144 
(22) 2013.08.13 
(71)(72)(73) DIDENCO Alexandr, MD 
(54) Cafea natural ă în monodoz ă 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în 

particular la o cafea naturală în monodoză. 
Cafeaua, conform invenţiei, este realizată 
sub formă de pastă, ce conţine 35…37% de 
cafea prăjită, măcinată şi cernută prin sita  
nr. 095 şi 63…65% de apă, obţinută prin 
infuzare la încălzire până la fierbere, menţi-
nere la temperatura de 18…25°C timp de 
10…24 ore şi este ambalată într-un recipient 
ermetic de consum. Totodată, cafeaua conţi-
ne cafea de soiurile arabica şi robusta în 
raport corespunzător de (100…80) : (0…20) 
şi mai poate conţine lapte praf şi/sau frişcă 
praf, şi/sau ciocolată mărunţită şi/sau vani-
lină, şi/sau condimente măcinate adăugate la 
infuzare. 

 
  Revendicări: 4 

* 
*     * 

(54) Natural coffee in monodose 
(57) The invention relates to the food industry, in 

particular to a natural coffee in monodose. 
Coffee, according to the invention, is made in 
the form of a paste, containing 35…37% of 
roasted, milled and sieved through a sieve 
№ 095 coffee and 63…65% of water, ob-
tained by infusion when heated to boiling, 
maintenance at the temperature of 18…25°C 
during 10…24 hours and is packed up in a 
sealed consumer container. At the same 
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time, coffee comprises coffee of Arabica and 
Robusta varieties in the corresponding ratio 
of (100…80) : (0…20) and may further com-
prise skimmed milk and/or dry creamer, 
and/or chocolate chips and/or vanillin, and/or 
shredded spices, added when infused. 

 
  Claims: 4 

* 
*     * 

(54) Кофе натуральный в монодозе 
(57) Изобретение относится к пищевой про-

мышленности, в частности к натурально-
му кофе в монодозе. 
Кофе, согласно изобретению, выполнен в 
виде пасты, содержащей 35…37% обжа-
ренного, молотого и просеянного через 
сито № 095 кофе и 63…65% воды, полу-
ченной путем заваривания при нагрева-
нии до кипения, выдерживания при тем-
пературе 18…25°С в течение 10…24 ча-
сов и расфасован в герметичную потреби-
тельскую емкость. При этом, кофе содер-
жит кофе сортов арабика и робуста в со-
отношении (100…80) : (0…20) соответст-
венно и может еще содержать сухое мо-
локо и/или сухие сливки, и/или шоколад-
ную крошку и/или ванилин, и/или измель-
ченные пряности, добавленные при зава-
ривании. 

 
 П. формулы: 4 
 

 
(11) 771 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23L 1/064 (2006.01)  

A23L 1/0524 (2006.01)  
A23L 1/09 (2006.01)  
C08B 37/00 (2006.01)  
C08B 37/18 (2006.01)  

(21) s 2013 0172 
(22) 2013.10.18 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL 

ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ 
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

(72)  CROPOTOVA Janna, MD; POPEL Svetlana, 
MD 

(74) ŞURGALSCHI Ecaterina 
(54) Umplutur ă termostabil ă pentru produse 

de panifica ţie şi cofet ărie 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 

anume la o umplutură termostabilă pentru 
produsele de panificaţie şi cofetărie. 
Umplutura, conform invenţiei, este obţinută 
din materie primă vegetală, zahăr, inulină, 
pectină, acid citric şi apă, totodată compo-
nentele sunt luate în următorul raport, în kg 

pentru 100 kg produs finit: materie primă ve-
getală din fructe, pomuşoare sau legume 
50,0…90,0, zahăr 17,0…60,0 inulină 3,5…5,0, 
pectină 0,7…1,1, acid citric 0,1…0,3, apă 
5,0…40,0. 

 
  Revendicări: 5 

* 
*     * 

(54) Thermostable filling for bakery and con-
fectionery 

(57) The invention relates to the food industry, 
namely to a thermostable filling for bakery 
and confectionery.  
The filling, according to the invention, is ob-
tained from vegetable raw material, sugar, 
inulin, pectin, citric acid and water, at the 
same time the components are taken in the 
following ratio, in kg for 100 kg of finished 
product: vegetable raw material from fruits, 
berries or vegetables 50.0…90.0, sugar 
17.0…60.0, inulin 3.5…5.0, pectin 0.7…1.1, 
citric acid 0.1…0.3, water 5.0…40.0. 

 
  Claims: 5 

* 
*     * 

(54) Термостабильная начинка для хлебо-
булочных и кондитерских изделий 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к термостабиль-
ной начинке для хлебобулочных и конди-
терских изделий. 
Начинка, согласно изобретению, получена 
из растительного сырья, сахара, инулина, 
пектина, лимонной кислоты и воды, при 
этом компоненты взяты в следующем со-
отношении, в кг для 100 кг готового про-
дукта: растительное сырье из фруктов, ягод 
или овощей 50,0…90,0, сахар 17,0…60,0, 
инулин 3,5…5,0, пектин 0,7…1,1, лимонная 
кислота 0,1…0,3, вода 5,0…40,0. 

 
 П. формулы: 5 
 

 
(11) 772 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01)  

A61K 36/87 (2006.01)  
B82Y 5/00 (2011.01)  
A61K 31/355 (2006.01)  
A61K 31/337 (2006.01)  

(21) s 2013 0156 
(22) 2013.09.18 
(71)(73) ŢURCAN Vitalie, MD 
(72)  TIGHINEANU Ion, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; 

ŢURCAN Vitalie, MD 
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(54) Metod ă de tratament al st ărilor precan-
ceroase şi al cancerului neinvaziv al 
vezicii urinare 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
oncologie şi poate fi utilizată pentru trata-
mentul stărilor precanceroase şi al cancerului 
neinvaziv al vezicii urinare. 
Conform invenţiei, metoda revendicată con-
stă în aceea că după golirea completă a 
vezicii urinare se instilează 150 ml de un 
amestec ozonat, pe bază de ulei din seminţe 
de struguri, ce conţine nanodiamante de 
4…10 nm, în concentraţie de 10-9…10-10 g/L, 
şi 0,15 ml de sol. Paclitaxel, cu concentraţia 
ozonului de 6000…8000 µg/L, care se admi-
nistrează de 2 ori pe săptămână, conco-
mitent, per os, se administrează 200 ml de o 
emulsie ozonată, pe bază de sol. fiziologică, 
ce conţine 20 ml de sol. vitamina E de 30% 
şi nanodiamante de 4…10 nm, în concen-
traţie de 10-9…10-10 g/L, cu concentraţia ozo-
nului de 6000…10000 µg/L, care se adminis-
trează de 3 ori pe zi, cu 20 min înainte de 
masă, seria de tratament constituie 3 luni. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating precancerous condi-
tions and noninvasive urinary bladder 
cancer 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to oncology and can be used for treating pre-
cancerous conditions and noninvasive uri-
nary bladder cancer. 
According to the invention, the claimed 
method consists in that after the complete 
emptying of the urinary bladder is instilled 
150 ml of an ozonated mixture, based on 
grapeseed oil, containing nanodiamonds of 
4…10 nm, in a concentration of 10-9…10-10 
g/L, and 0.15 ml of Paclitaxel sol., with ozone 
concentration of 6000…8000 µg/L, which is 
administered two times a week, concomi-
tanty, per os, is administered 200 ml of an 
ozonated emulsion, based on saline, contain-
ing 20 ml of 30% sol. of vitamin E and 
nanodiamonds of 4…10 nm, in a concentra-
tion of 10-9…10-10 g/L, with ozone concentra-
tion of 6000…10,000 µg/L, which is used 3 
times a day, 20 minutes before a meal, the 
course of treatment is 3 months. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения предраковых состояний 
и неинвазивного рака мочевого пузыря 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к онкологии и может быть исполь-
зовано для лечения предраковых состоя-
ний и неинвазивного рака мочевого пузыря. 
Согласно изобретению, заявленный ме-
тод состоит в том, что после полного опо-
рожнения мочевого пузыря  инстилируют 
150 мл озонированной смеси, на основе 
масла виноградных косточек, содержащей 
наноалмазы 4…10 нм, в концентрации  
10-9…10-10 г/л и 0,15 мл р-ра Paclitaxel, с 
концентрацией озона 6000…8000 мкг/л, 
которую применяют 2 раза в неделю, од-
новременно per os назначают 200 мл озо-
нированной эмульсии, на основе физио-
логического р-ра, содержащей 20 мл 30%-
ного р-ра витамина Е и наноалмазы 4…10 
нм, в концентрации 10-9…10-10 г/л, с кон-
центрацией озона 6000…10000 мкг/л, ко-
торую применяют 3 раза в день, за 20 мин 
до еды, курс лечения составляет 3 месяца. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 773 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/02 (2006.01)  

A61B 17/42 (2006.01)  
(21) s 2014 0021 
(22) 2014.02.06 
(71)(72)(73) CASTRAVEŢ Irina, MD 
(54) Dispozitiv pentru protejarea pungii 

amniotice în timpul cerclajului colului 
uterin 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
utilajul medical, care poate fi utilizat în obste-
trică şi ginecologie pentru protejarea pungii 
amniotice în timpul cerclajului colului uterin. 
Dispozitivul pentru protejarea pungii amnio-
tice în timpul cerclajului colului uterin include 
un corp cilindric cav format din două porţiuni 
(1), (2), unite prin intermediul unui filet. 
Canalul porţiunii (1) pe 2/3 este executat cu 
filet interior, iar 1/3 din partea capătului de 
lucru (9) este executată fără filet cu un 
diametru mai mare. Canalul porţiunii (2) pe 
1/4 din partea capătului liber de asemenea 
este executat cu filet interior, iar partea fără 
filet (10) a porţiunii (2) este executată cu un 
diametru mai mare. În interiorul corpului este 
amplasată o tijă filetată formată din două 
porţiuni (3), (4), unite prin filet cu o glisieră 
(5) montată în canalul porţiunii (2) a corpului  
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cu ajutorul unei piuliţe (6). Glisiera (5) este 
fixată rigid de capătul porţiunii (3) din partea 
interioară a corpului, iar capătul liber al porţi-
unii (3) a tijei este unit prin filet şi fixat cu 
ajutorul unei piuliţe (7) cu o piesă din silicon 
executată în formă de pâlnie (11) cu diame-
trul de 2,0…4,5 cm. Capătul liber al porţiunii 
(4) este dotat cu un mâner (8). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Device for protecting the fetal bladder 
during cerclage of uterine neck  

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to medical equipment, which can be used in 
obstetrics and gynecology for protecting the 
fetal bladder during cerclage of uterine neck. 
The device for protection of fetal bladder dur-
ing cerclage of uterine neck comprises a hol-
low cylindrical body formed of two portions 
(1), (2), connected by means of a thread. 
The channel of portion (1) by 2/3 is made 
with internal thread, and 1/3 from the part of 
the work end (9) is made threadless with a 
larger diameter. The channel of portion (2) by 
1/4 from the part of the free end is also made 
with internal thread, and the threadless part 
(10) of portion (2) is made with a large dia-
meter. Inside the body is placed a threaded 
rod, formed of two portions (3), (4), connect-
ed by thread to a guide (5), mounted in the 
channel of portion (2) of the body by means 
of a nut (6). The guide (5) is rigidly affixed to 
the end of portion (3) on the inside of the 
body and the free end of portion (3) of the 
rod is connected by thread and fixed by 
means of a nut (7) to a silicon piece made in 
the shape of a funnel (11) of a diameter of 
2.0…4.5 cm. The free end of portion (4) is 
provided with a handle (8). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Устройство для защиты плодного пу-
зыря во время серкляжа шейки матки 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к медицинскому оборудованию, ко-
торое может быть использовано в акушер-
стве и гинекологии для защиты плодного 
пузыря во время серкляжа шейки матки. 
Устройство для защиты плодного пузыря 
во время серкляжа шейки матки, которое 
включает цилиндрический полый корпус, 

образованный из двух частей (1), (2), со-
единенных посредством резьбы. Канал 
части (1) на 2/3 выполнен с внутренней 
резьбой, а 1/3 со стороны рабочего конца 
(9) выполнена безрезьбовой с большим 
диаметром. Канал части (2) на 1/4 со сто-
роны свободного конца также выполнен с 
внутренней резьбой, а безрезьбовая часть 
(10) части (2) выполнена с большим диа-
метром. Внутри корпуса размещен резь-
бовой стержень, образованный из двух 
частей (3), (4), соединенных посредством 
резьбы с направляющей (5), смонтиро-
ванной в канале части (2) корпуса при по-
мощи гайки (6). Направляющая (5) жестко 
прикреплена к концу части (3) с внутрен-
ней стороны корпуса, а свободный конец 
части (3) стержня соединен посредством 
резьбы и закреплен при помощи гайки (7) 
с деталью из силикона, выполненной в 
форме воронки (11) диаметром 2,0…4,5 см. 
Свободный конец части (4) снабжен руч-
кой (8). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 

 
 
 

 
(11) 774 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)  

A61L 15/38 (2006.01)  
A61K 31/545 (2006.01)  

(21) s 2013 0154 
(22) 2013.09.12 
(71)(72)(73) ANGHELICI Gheorghe, MD; CRUDU 

Oleg, MD; ZAHARIA Andrei, MD 
(54) Metod ă endoscopic ă de tratament al ascit-

peritonitei spontane cirogene 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

hepatologie şi hepatochirurgie şi poate fi uti-
lizată pentru tratamentul ascit-peritonitei 
spontane la pacienţii cu ciroză hepatică de-
compensată. 
Conform invenţiei, metoda revendicată con-
stă în aceea că se efectuează laparoscopia 
sub anestezie generală, se aspiră lent exu-
datul peritoneal, după care se efectuează 
inspecţia organelor abdominale cu înlătura-
rea aderenţelor fibrinice, se efectuează lava-
jul cu 1…2 L de soluţie fiziologică, ulterior se 
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aspiră complet soluţia şi se introduce un 
amestec care conţine: Hyaluronidase 
640…1080 UC dizolvată în 200…400 ml de 
soluţie fiziologică şi sol. Ceftriaxonum 2…4 g, 
totodată, concomitent se administrează intra-
venos sol. Ciprofloxacinum 200 mg, de 2 ori pe 
zi, şi sol. Ceftriaxonum 2 g, de 2 ori pe zi, seria 
de tratament parenteral constituie 5…7 zile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Endoscopic method for treating cirrhotic 
spontaneous ascites-peritonitis 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to hepatology and hepatosurgery and can be 
used for treating spontaneous ascites-
peritonitis in patients with decompensated 
hepatic cirrhosis. 
According to the invention, the claimed 
method consists in that it is performed the 
laparoscopy under general anesthesia, is 
slowly aspirated the peritoneal exudate, af-
terwards it is performed the inspection of ab-
dominal organs with the removal of fibrin ad-
hesions, is carried out the lavage with 1…2 L 
of saline, then the saline is completely aspi-
rated and is introduced a mixture containing: 
Hyaluronidase 640…1080 CU dissolved in 
200…400 ml of saline and Ceftriaxonum sol. 
2…4 g, at the same time, concomitantly is in-
travenously administered Ciprofloxacinum sol. 
200 mg, 2 times a day, and Ceftriaxonum 
sol. 2 g, 2 times a day, the parenteral course 
of treatment is 5…7 days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод эндоскопического лечения 
спонтанного циррогенного асцит-
перитонита    

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к гепатологии и гепатохирургии и 
может быть использовано для лечения 
спонтанного асцит-перитонита у пациентов 
с декомпенсированным циррозом печени.  
Согласно изобретению, заявленный ме-
тод состоит в том, что выполняют лапаро-
скопию под общим наркозом, медленно 
аспирируют перитонеальный экссудат, 
после чего выполняют осмотр брюшных 
органов с удалением фибриновых спаек, 
выполняют лаваж с 1…2-мя л физиологи-
ческого раствора, далее его полностью 
аспирируют и вводят смесь которая со-
держит: Hyaluronidase 640…1080 МЕ рас-

творенную в 200…400 мл физиологиче-
ского раствора и р-р Ceftriaxonum 2…4 г, 
при этом, одновременно внутривенно 
вводят р-р Ciprofloxacinum 200 мг, 2-а раза 
в день, и р-р Ceftriaxonum 2 г, 2-а раза в 
день, парентеральный курс лечения со-
ставляет 5…7 дней. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 775 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B65G 53/06 (2006.01)  

B65G 53/46 (2006.01)  
(21) s 2013 0214 
(22) 2013.12.18 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

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

MD; AGARCOV Mihail, MD 
(54) Vană de ecluz ă pentru instala ţii pneumatice 
(57) Invenţia se referă la vane de ecluză pentru 

instalaţii pneumatice şi poate fi utilizată în in-
dustriile morăritului şi de prelucrare a cerea-
lelor, care folosesc separarea pneumatică şi 
transportarea materialului. 
Vana de ecluză pentru instalaţii pneumatice 
conţine o carcasă cilindrică (1) cu un racord 
de încărcare (2) şi unul de descărcare (4) a 
materialului, doi pereţi frontali (5, 6), uniţi cu 
carcasa (1) prin intermediul unor prizoane 
(15). Vana de ecluză mai conţine un rotor cu 
palete radiale, executate dintr-un material 
elastic dur, şi un mecanism de acţionare 
(10). Diametrul rotorului cu paletele, în stare 
liberă, este mai mare decât diametrul interior 
al carcasei (1). Rotorul este executat în formă 
de tambur, pe suprafaţa cilindrică a căruia 
sunt fixate rigid paletele prin nişte plăcuţe 
radiale. În pereţii frontali (5, 6) este executată 
câte o gaură străpunsă, coaxial una faţă de 
cealaltă, iar pe suprafaţa interioară a pereţilor 
(5, 6) sunt executate nişte caneluri inelare 
pentru fixarea pereţilor (5, 6) pe carcasă (1) şi 
nişte adâncituri pentru susţinerea capetelor 
rotorului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 9 

* 
*     * 

(54) Sluice valve for pneumatic plants 
(57) The invention relates to sluice valves for 

pneumatic plants and can be used in grain 
processing and flour milling industries, using 
the pneumatic separation and transport of 
the material. 
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The sluice valve for pneumatic plants com-
prises a cylindrical body (1) with material 
loading (2) and unloading (4) nozzles, two 
end walls (5, 6), connected to the body (1) by 
means of stud pins (15). The sluice valve al-
so comprises a rotor with radial blades, 
made of strong flexible material, and a drive 
(10). The diameter of the rotor with blades, in 
a free state, is greater than the inner diame-
ter of the body (1). The rotor is made in the 
form of a drum, on the cylindrical surface of 
which are rigidly secured by radial strips the 
blades. In the end walls (5, 6) is made one 
hole, coaxial to one another, and on the inner 
surface of the walls (5, 6) are made annular 
grooves for fastening the walls (5, 6) to the 
body (1) and recesses for the support of the 
rotor ends. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 9 

* 
*     * 

(54) Шлюзовой затвор для пневматических 
установок 

(57) Изобретение относится к шлюзовым за-
творам для пневматических установок и 
может быть использовано в зерноперера-
батывающей и мукомольной промышлен-
ностях, которые используют пневмати-
ческую сепарацию и транспортировку 
материала. 
Шлюзовой затвор для пневматических ус-
тановок содержит цилиндрический корпус 
(1) с патрубками для загрузки (2) и раз-
грузки (4) материала, две торцевые стенки 
(5, 6), соединенные с корпусом (1) посред-
ством шпилек (15). Шлюзовой затвор так-
же содержит ротор с радиальными лопас-
тями, выполненными из прочного эластич-
ного материала, и привод (10). Диаметр 
ротора с лопастями, в свободном состоя-
нии, больше внутреннего диаметра корпу-
са (1). Ротор выполнен в виде барабана, 
на цилиндрической поверхности которого 
жестко закреплены радиальными планка-
ми лопасти. В торцевых стенках (5, 6) вы-
полнено по одному сквозному отверстию, 
коаксиально одно другому, а на внутрен-
ней поверхности стенок (5, 6) выполнены 
кольцевые канавки для крепления стенок 
(5, 6) к каркасу (1) и углубления для 
подпорки концов ротора. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 9 

 
 
 

 
(11) 776 (13) Y 
(51) Int. Cl.: E01C 7/00 (2006.01)  

E01C 11/08 (2006.01)  
E01C 23/06 (2006.01)  

(21) s 2013 0195 
(22) 2013.11.15 
(71)(72)(73) CERNOV Victor, MD 
(74) CRASNOVA Nadejda 
(54) Procedeu de repara ţie a platformei drumului 
(57) Invenţia se referă la construcţia drumurilor şi 

poate fi utilizată la reparaţia drumurilor din 
beton asfaltic în scopul eliminării deteriorări-
lor locale. 
Procedeul de reparaţie a platformei drumului 
include îndepărtarea stratului superficial de-
teriorat al acestuia, amplasarea în corpul 
drumului a unui element de fortificare, umple-
rea locului de reparaţie până la nivelul supra-
feţei platformei drumului. Îndepărtarea stratului 
superficial deteriorat al platformei drumului 
se efectuează cu înclinarea pereţilor în inte-
riorul locului de reparaţie. În calitate de ele-
ment de fortificare se utilizează o scoabă, 
executată dintr-o bară de armătură de metal 
tăiată sub un unghi cu lungimea de 50…60 
cm cu umere cu lungimea de 12…15 cm. La 
fiecare 1,0…1,5 m2 de suprafaţă se ampla-
sează câte-o scoabă de-a lungul platformei 
drumului, adâncind-o în stratul subsuperficial 
astfel, încât până la suprafaţa platformei 
drumului să rămână 2…3 cm, iar umplerea 
locului de reparaţie până la nivelul suprafeţei  
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platformei drumului se realizează cu amestec 
de beton asfaltic. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for repair of roadway  
(57) The invention relates to road building and 

can be used in the repair of asphaltic con-
crete roads in order to eliminate local damage. 
The process for repair of roadway involves 
the removal of its damaged surface layer, 
placement into the road body of a reinforcing 
element, filling of the repair site to the level of 
roadway surface. Removal of the damaged 
surface layer of the roadway is carried out 
with the inclination of walls inside the repair 
site. As reinforcing element is used a brack-
et, made of a notched angled metal reinforc-
ing rod of a length of 50…60 cm with shoul-
ders of a length of 12…15 cm. Every 
1.0…1.5 m2 of area is disposed one bracket 
along the roadway, recessing it into the sub-
surface layer so that to the roadway surface 
may remain 2…3 cm, and filing of the repair 
site to the level of roadway surface is carried 
out with asphaltic concrete mixture. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ ремонта дорожного полотна 
(57) Изобретение относится к дорожному стро-

ительству и может быть использовано при 
ремонте асфальтобетонных дорог с це-
лью устранения локальных повреждений. 
Способ ремонта дорожного полотна вклю-
чает снятие его поверхностного повреж-
денного слоя, размещение в тело дороги 
укрепляющего элемента, заполнение мес-
та ремонта до уровня поверхности дорож-
ного полотна. Снятие поверхностного 
поврежденного слоя дорожного полотна 
осуществляют с наклоном стенок внутрь 
места ремонта. В качестве укрепляющего 
элемента используют скобу, выполненную 
из обрезанного под углом металлического 
арматурного стержня длиной 50…60 см с 
заплечиками длиной 12…15 см. На каж-
дые 1,0…1,5 м2 площади размещают по 
одной скобе вдоль дорожного полотна, 
заглубляя ее в предповерхностный слой 
таким образом, чтобы до поверхности 
дорожного полотна оставалось 2…3 см, а 
заполнение места ремонта до уровня по-

верхности дорожного полотна осуществ-
ляют асфальтобетонной смесью. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
(11) 777 (13) Y 
(51) Int. Cl.: E01C 19/22 (2006.01)  

E01C 19/23 (2006.01)  
(21) s 2013 0173 
(22) 2013.10.21 
(71)(73) FIRMA ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE 

"UNIVERSINJ" S.R.L., MD 
(72)  CEAPA Grigore, MD; ŞEVCIUC Iurie, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Dispozitiv pentru cur ăţarea cilindrului 

ruloului compactor 
(57) Invenţia se referă la tehnica construcţiilor, în 

special la dispozitivele pentru curăţarea cilin-
drului ruloului compactor, şi poate fi utilizată 
la maşini pentru nivelarea şi compactarea 
îmbrăcămintei rutiere. 
Dispozitivul pentru curăţarea cilindrului (1) 
ruloului compactor conţine o bandă dinţată 
(2), executată pe suprafaţa interioară frontală 
a virolei cilindrului (1). Pe o capotă (3) sunt 
fixaţi doi hidro/pneumocilindri telescopici (4), 
(5). La capătul liber al hidro/pneumocilindrului 
(4) este fixată pe un ax rotativ cu scripete o 
roată dinţată (6). Pe un ax rotativ cu un scri-
pete (7) este instalată o pârghie (8) cu un 
singur braţ, unită cu capătul liber al hidro/pneu-
mocilindrului (5). La capătul liber al pârghiei 
(8) este montat un ax rotativ cu scripete (9), 
pe care este montată o perie cilindrică (10). 
Scripeţii sunt uniţi prin elemente flexibile fără 
sfârşit (11), de exemplu printr-un lanţ.  
Rezultatul tehnic constă în posibilitatea re-
glării jocului dintre perie şi cilindru, punerii în 
funcţiune a dispozitivului numai la necesitate, 
ceea ce măreşte termenul de exploatare al 
acestuia. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Drum roller cleaning device 
(57) The invention relates to the construction en-

gineering, in particular to drum roller cleaning 
devices, and may be applied in pavement 
leveling and compacting machines. 
The drum (1) roller cleaning device compris-
es a toothed track (2) made on the inner end 
surface of the drum (1) ferrule. On a hood (3) 
are fixed two telescopic hydraulic/pneumatic 
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cylinders (4), (5). At the free end of the hy-
draulic/pneumatic cylinder (4) on a rotating 
axle with a pulley is fixed a gearwheel (6). 
On a rotating axle with a pulley (7) is in-
stalled a single-arm lever (8), connected to 
the free end of the hydraulic/pneumatic cyl-
inder (5). At the free end of the lever (8) is 
installed a rotating axle with a pulley (9), on 
which is mounted a cylindrical brush (10). 
The pulleys are connected by endless flexi-
ble members (11), for example a chain. 
The technical result consists in the possibility 
of adjusting the gap between the brush and 
the roller, actuating the device only when 
needed, which increases its service life. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для очистки вальца катка 
(57) Изобретение относится к строительной 

технике, в частности к устройствам для 
очистки вальца катка, и может быть при-
менено в машинах для выравнивания и 
уплотнения дорожного покрытия. 
Устройство для очистки вальца (1) катка 
содержит выполненную на внутренней 
торцевой поверхности обечайки вальца 
(1) зубчатую дорожку (2). На капоте (3) за-
креплены два телескопических гидро/пнев-
моцилиндра (4), (5). На свободном конце 
гидро/пневмоцилиндра (4) на вращаю-
щейся оси со шкивом закреплено зубча-
тое колесо (6). На вращающейся оси со 
шкивом (7) установлен одноплечий рычаг 
(8), соединенный со свободным концом 
гидро/пневмоцилиндра (5). На свободном 
конце рычага (8) установлена вращаю-
щаяся ось со шкивом (9), на которой уста-
новлена цилиндрическая щетка (10). Шки-
вы соединены бесконечными гибкими эле-
ментами (11), например цепью. 
Технический результат состоит в возмож-
ности регулировки зазора между щеткой и 
вальцом, приведения устройства в дейст-
вие только при необходимости, что увели-
чивает срок его эксплуатации. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 

 
 
 

 
(11) 778 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F03B 13/12 (2006.01)  

F03B 13/18 (2006.01)  
(21) s 2013 0182 
(22) 2013.10.30 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  BOLOGA Mircea, MD; GROSU Feodor, MD; 

ŞCHILEOV Vladimir, MD; MOTORIN Oleg, 
MD; POLICARPOV Albert, MD 

(54) Convertor de energie a valurilor 
(57) Invenţia se referă la hidroenergetică, în spe-

cial la instalaţiile energetice de valuri. 
Convertorul de energie a valurilor include o 
pompă de valuri (1) cu supape de debitare 
(2) şi de evacuare (3), dotată cu nişte ele-
mente cu arc (5) pentru fixare de fundul unui 
spaţiu acvatic, o manta (15), executată din 
material dielectric, în care sunt amplasate o 
conductă verticală de ridicare (4), fixată cu 
capătul de jos de pompă (1), iar capătul de 
sus al ei comunică cu un rezervor (6), exe-
cutat din material dielectric, două conducte 
de scurgere (7), capetele de sus ale cărora 
comunică cu rezervorul (6), o conductă de 
evacuare (16), capătul de sus al căreia co-
munică cu rezervorul (6) şi este instalat mai 
sus decât capătul de sus al conductei (4), iar 
capătul de jos al ei comunică cu spaţiul 
acvatic. Convertorul include de asemenea 
două capacităţi cilindrice metalice (9), plasa-
te în afara conductei (4), fiecare fiind dotată  
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pe exterior cu un înveliş dielectric (10). În 
partea de sus capacităţile (9) comunică cu 
rezervorul (6) prin intermediul conductelor de 
scurgere (7), dotate cu nişte duze (11), iar 
partea de jos a capacităţilor (9) este dotată 
cu nişte conducte (19) pentru comunicare cu 
spaţiul acvatic, totodată conductele de scur-
gere (7) şi conductele (19) sunt dotate cu 
nişte suporturi dielectrice (8). În interiorul 
capacităţilor (9), mai jos de duzele (11) este 
instalat câte un electrod de ionizare (12) şi 
câte un colector de sarcină (13), executat în 
formă de plasă şi conectat la corpul metalic 
al capacităţii (9), totodată fiecare electrod de 
ionizare (12) este conectat prin intermediul 
unor borne de tensiune înaltă (14) la corpul 
metalic al capacităţii opuse, iar corpurile 
metalice ale capacităţilor cilindrice (9) sunt 
conectate la nişte borne (17) pentru conecta-
rea consumatorului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Wave energy converter 
(57) The invention relates to water power engi-

neering, in particular to wave power plants. 
The wave energy converter comprises a 
wave pump (1) with supply (2) and discharge 
(3) valves, provided with spring elements (5) 
for fastening to the bottom of a water space, 
a jacket (15), made of dielectric material, 
wherein are placed a lifting vertical pipeline 
(4), fixed with the lower end to the pump (1), 
and its upper end communicates with a res-
ervoir (6), made of dielectric material, two 
drainage pipelines (7), the upper ends of 
which communicate with the reservoir (6), a 
discharge pipeline (16), the upper end of 
which communicates with the reservoir (6) 
and is installed above the upper end of the 
pipeline (4), and its lower end communicates 
with the water space. The converter also 
comprises two cylindrical metal capacities 
(9), disposed outside the pipeline (4), each 
being provided on the outside with a dielec-
tric sheath (10). In the upper part the capaci-
ties (9) communicate with the reservoir (6) 
through the drainage pipelines (7), equipped 
with nozzles (11), and the lower part of the 
capacities (9) is provided with pipelines (19)  
 
 
 
 

for communication with the water space, at 
the same time the discharge pipelines (7) 
and pipelines (19) are provided with dielectric 
substrates (8). Inside the capacities (9), be-
low the nozzles (11) is installed an ionizing 
electrode (12) and a charge collector (13), 
made in the form of a grid and connected to 
the metal body of the capacity (9), each ion-
izing electrode (12) being connected by 
means of high-voltage connectors (14) to the 
metal body of the opposite capacity, and the 
metal bodies of the cylindrical capacities (9) 
are connected to connectors (17) for connec-
tion of the consumer. 

 
  Claims: 1 

  Fig.: 2 
* 

*     * 
(54) Преобразователь волновой энергии 
(57) Изобретение относится к гидроэнергетики, 

в частности к волновым энергетическим 
установкам. 
Преобразователь волновой энергии вклю-
чает волновой насос (1) с подводящим (2) 
и отводящим (3) клапанами, снабженный 
пружинными элементами (5) для крепле-
ния ко дну водного пространства, кожух 
(15), выполненный из диэлектрического 
материала, в котором размещены подъ-
емный вертикальный трубопровод (4), за-
крепленный нижним концом к насосу (1), а 
верхний его конец сообщается с резер-
вуаром (6), выполненным из диэлектриче-
ского материала, два сливных трубопро-
вода (7), верхние концы которых сообща-
ются с резервуаром (6), отводный трубо-
провод (16), верхний конец которого со-
общается с резервуаром (6) и установлен 
выше верхнего конца трубопровода (4), а 
нижний его конец сообщается с водным 
пространством. Преобразователь также 
включает две цилиндрические металли-
ческие емкости (9), расположенные сна-
ружи трубопровода (4), каждая из которых 
с внешней стороны снабжена диэлектри-
ческой оболочкой (10). В верхней части, 
емкости (9) сообщаются с резервуаром (6) 
посредством сливных трубопроводов (7), 
снабженными соплами (11), а нижняя  
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часть емкостей (9) снабжена трубопрово-
дами (19) для сообщения с водным про-
странством, при этом сливные трубопро-
воды (7) и трубопроводы (19) снабжены 
диэлектрическими подложками (8). Внутри 
емкостей (9), ниже сопел (11) установлено 
по одному ионизирующему электроду (12) 
и по коллектору зарядов (13), выполнен-
ному в виде сетки и подключенному к ме-
таллическому корпусу емкости (9), при 
этом каждый ионизирующий электрод (12) 
подключен посредством разъемов высо-
кого напряжения (14) к металлическому 
корпусу противоположной емкости, а ме-
таллические корпуса цилиндрических ем-
костей (9) подключены к разъемам (17) 
для подключения потребителя. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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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 4252 C1 C07F 1/10 (2006.01)  
C07C 337/08 (2006.01)  
C07C 47/565 (2006.01)  
A61K 31/175 (2006.01)  
A61K 31/28 (2006.01)  
A61P 31/04 (2006.01) 

a 2012 0044 2012.05.31 10/2013 

2 MD 4253 C1 C07F 15/06 (2006.01)  
C07D 213/88 (2006.01)  
C07D 213/50 (2006.01)  
C12N 1/12 (2006.01)  
C12R 1/89 (2006.01) 

a 2012 0099 2012.11.05 10/2013 

3 MD 4254 C1 C07F 15/06 (2006.01)  
C07F 7/28 (2006.01)  
C07C 251/70 (2006.01)  
C07C 335/02 (2006.01)  
C12N 1/12 (2006.01)  
C12R 1/89 (2006.01) 

a 2012 0100 2012.11.05 10/2013 

4 MD 4255 C1 C07F 15/06 (2006.01)  
C07C 331/16 (2006.01)  
C07D 213/88 (2006.01)  
C12N 1/12 (2006.01)  
C12R 1/89 (2006.01) 

a 2012 0101 2012.11.05 10/2013 

5 MD 4256 C1 F25B 29/00 (2006.01)  
A23C 3/02 (2006.01)  
A23C 3/04 (2006.01) 

a 2012 0076 2012.09.12 10/2013 

6 MD 4257 C1 F25B 29/00 (2006.01)  
A23C 3/02 (2006.01)  
A23C 3/04 (2006.01) 

a 2012 0077 2012.09.12 10/2013 
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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 MD 684 Z A61B 17/58 (2006.01) s 2013 0075 2013.04.23 10/2013 

2 MD 685 Z B23H 5/04 (2006.01)  
B23H 1/00 (2006.01)  
B23H 9/00 (2006.01) 

s 2013 0025 2013.02.13 10/2013 

3 UA 687 Z B65F 1/06 (2006.01)  
B65F 1/08 (2006.01)  
B65F 1/16 (2006.01) 

s 2012 0159 2012.11.08 10/2013 

4 MD 688 Z G01J 5/20 (2006.01)  
H01L 31/09 (2006.01)  
H01L 29/86 (2006.01)  
H01L 31/0352 (2006.01)  
H01L 39/14 (2006.01) 

s 2013 0014 2013.02.01 10/2013 

5 MD 689 Z G01J 5/20 (2006.01)  
H01L 31/09 (2006.01)  
H01L 39/12 (2006.01) 

s 2013 0029 2013.02.22 10/2013 

6 MD 691 Z H02N 3/00 (2006.01)  
F04B 43/14 (2006.01) 

s 2013 0087 2013.05.17 10/2013 

7 MD 692 Z H04B 3/54 (2006.01)  
G01R 27/16 (2006.01)  
H04B 3/32 (2006.01)  
H04B 3/46 (2006.01) 

s 2013 0024 2013.02.13 10/2013 
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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 INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17

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

OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на 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 patents 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. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование сорта 

1 v 2014 0016 / 
  2014.02.25 
 

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
"PORUMBENI", MD 
 
b. BOROZAN Pantelimon, MD; 
MUSTEAŢA Simion, MD; 
RUSU Ghenadie, MD; 
MISTREŢ Silvia, MD 

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

MKP 20 

2 v 2014 0017 / 
  2014.02.25 
 

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
"PORUMBENI", MD 
 
b. MUSTEAŢA Simion, MD; 
BOROZAN Pantelimon, MD;  
RUSU Ghenadie, MD 

PORUMB CORNOS 
(Zea mays var. indurata) 
 
Flint Corn 
(Zea mays var. indurata) 
 
Кукуруза твердая 
(Zea mays var. indurata) 

MKP 70MRf 

3 v 2014 0018 / 
  2014.02.25 
 

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
"PORUMBENI", MD 
 
b. MUSTEAŢA Simion, MD; 
BOROZAN Pantelimon, MD;  
USU Ghenadie, MD; 
BRUMA Serghei, MD; 
MATICIUC Vasile, MD; 
FRUNZE Ion, MD; 
ŞTIRBU Valentin, MD 

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

Bemo 235 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 5/2014         PLANT VARIETIES 

 40

 
FF9E  Brevete pentru soi de plantă acordate / 

Granted plant variety patents / 
Предоставленные патенты на сорт растения 

 
Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety 
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический 
таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента /  
Дата предоставления  

1 2 3 4 5 6 

1 v 2011 0001 /  
2011.01.03 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 
 
b. BUCARCIUC Victor, MD;  
FISCHER Christa, DE 

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

COREAGAT 150 / 2014.05.31 

2 v 2011 0002 /  
2011.01.03 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 
 
b. BUCARCIUC Victor, MD;  
FISCHER Christa, DE 

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

COREAL 151 / 2014.05.31 

3 v 2011 0003 /  
  2011.01.03 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 
 
b. BUCARCIUC Victor, MD;  
FISCHER Christa, DE 

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

COREALOR 152 / 2014.05.31 

4 v 2011 0004 /  
  2011.01.03 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 
 
b. BUCARCIUC Victor, MD;  
FISCHER Christa, DE 

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

COREDOVA 153 / 2014.05.31 
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1 2 3 4 5 6 

5 v 2011 0005 /  
  2011.01.03 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 
 
b. BUCARCIUC Victor, MD;  
FISCHER Christa, DE 

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

COREJUNO 154 / 2014.05.31 

6 v 2011 0006 /  
  2011.01.03 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 
 
b. BUCARCIUC Victor, MD;  
FISCHER Christa, DE 

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

COREOR 155 / 2014.05.31 

7 v 2011 0007 /  
  2011.01.03 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 
 
b. BUCARCIUC Victor, MD;  
FISCHER Christa, DE 

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

CORETARD 156 / 2014.05.31 

 
 

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

Выданные патенты на сорт растения 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety 
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента /  
Дата 
предоставления  

1 2 3 4 5 6 

1 v 2012 0027 /  
   2012.04.25 

a. SOCIETATEA COMERCIALĂ, 
KONTRASTWEGE, RO 
 
b. LARSSON Stig, SE 

SALCIE  
(Salix viminalis L.) 
 
Willow  
(Salix viminalis L.) 
 
Ива  
(Salix viminalis L.) 

INGER 134 / 2013.07.31 
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1 2 3 4 5 6 

2 v 2012 0028 /  
   2012.04.25 

a. SOCIETATEA COMERCIALĂ, 
KONTRASTWEGE, RO 
 
b. LARSSON Stig, SE 

SALCIE  
(Salix viminalis L.) 
 
Willow  
(Salix viminalis L.) 
 
Ива  
(Salix viminalis L.) 

TORDIS 135 / 2013.07.31 

3 v 2011 0016 /  
   2011.07.20 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. MIHNEA Nadejda, MD;  
GRATI Maria, MD;  
JACOTĂ Anatolie, MD;  
GANEA Anatol, MD;  
LUPAŞCU Galina, MD 

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

TOMIŞ 
 

148 / 2014.01.31 

4 v 2011 0017 /  
   2011.07.20 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. MIHNEA Nadejda, MD;  
GRATI Vasile, MD;  
LUPAŞCU Galina, MD;  
BOTNARI Vasile, MD;  
MACOVEI Milania, MD 

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

MARY 
GRATEFULLY 

149 / 2014.01.31 
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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 nation-
al 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 interna-
tional registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries referred 
to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site 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 Figura-
tive 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 Standard 
ST. 3 

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

  Name and address of the 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 docu-
mentului, 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 înregistrare 
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin  intermediul unui  reprezentant.  

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

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

 

 

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks 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)   034188 
(220)   2013.12.10 
(730) TRANSFER-IMPEX S.R.L., companie  

de expedi ţii şi transport, MD  
Bd. Cuza-Vodă nr. 3/2, ap. 22,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 034233 
(220) 2013.12.12 
(730) BODRUG Gheorghe, MD  

Str. Mesager nr. 5/3, ap. 59,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 034441 
(220) 2014.01.14 
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 

"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA  
Vul. Elektrykiv, 26/9, UA-04176, Kyiv,  
Ucraina 

 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

deschis, galben, cafeniu, bej, bej-deschis. 
(511) NCL(10-2014) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie, vafele. 
 

(531) CFE(5) 07.01.06; 07.11.01; 08.01.11; 25.01.15; 
26.11.08; 27.01.12; 27.05.11; 28.05.00; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 034457 
(220) 2014.01.10 
(730) TRANGA Andrei, MD  

Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
43   - cafenele, baruri, bistrouri, cofetării, cantine, 

pizzerii, restaurante. 
 

 

 
 
(210) 034489 
(220) 2014.01.15 
(730) BALAN Victor, MD  

Str. Alexandru cel Bun nr. 9, bloc 1, ap. 115,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 26.01.04; 26.01.13; 26.04.13; 
26.04.24; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 034491 
(220) 2014.01.17 
(730) BESCHIERU Radu, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.20; 26.01.24; 27.05.09. 
 

 
 
(210) 034495 
(220) 2014.01.17 
(730) BADAREU Ina, MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 19,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: bej, turcoaz, roz, bordo-

închis. 
(511) NCL(10-2014) 
14   - bijuterii şi accesorii de bijuterii handmade; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.13.01; 05.13.07; 25.01.09; 25.01.10; 
26.01.20; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 034498 
(220) 2014.01.17 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
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(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; 

 

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; 

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 
 
 
(210) 034500 
(220) 2014.01.18 
(730) FRANZELUŢA S.A., combinat de panifica ţie 

din Chi şinău, MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 30,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 
 
 
(210) 034504 
(220) 2014.01.17 
(730) TOPALO Arcadie, MD  

Str. Igor Vieru nr. 2, bloc 1, ap. 42,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: alb, verde, verde-deschis, 
galben, galben-deschis, roşu-deschis, roz, 
violet, violet-deschis, liliachiu, albastru, al-
bastru-deschis. 

(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; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea de produse şi servicii printr-o 
reţea de calculatoare şi furnizare de feed-
back evaluativ şi evaluări de produse şi ser-
vicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a 
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţă globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 16.01.11; 26.01.06; 27.05.21; 
29.01.15. 
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(210) 034515 
(220) 2014.01.17 
(730) TOPALO Arcadie, MD  

Str. Igor Vieru nr. 2, bloc 1, ap. 42,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea de produse şi servicii printr-o 
reţea de calculatoare şi furnizare de feed-
back evaluativ şi evaluări de produse şi ser-
vicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a 
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţă globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 16.01.11; 26.01.06; 27.05.01; 
27.05.21. 

 
 
 
(210) 034524 
(220) 2014.01.22 
(730) LOGIMEDIA TEHNOLOGII S.R.L., MD  

Str. Petru Rareş nr. 36, ap. (of.) 140A,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 
 
 
(210) 034534 
(220) 2014.01.24 
(730) ECO EVOLUTIONS S.R.L., MD  

Str. A. Hîjdeu nr. 98, bloc 1, ap.1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.19; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 034538 
(220) 2014.01.24 
(730) SCUTARU Alexandru, MD  

Str. Socoleni nr. 21/2, ap. 12,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
38   - telecomunicaţii, comunicaţii prin reţele de 

fibre optice, acces la reţele informatice mon-
diale, forumuri de discuţii, servicii de internet, 
furnizarea accesului la baze de date, furniza-
rea accesului la o reţea informatică mondială. 

 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.23; 04.05.04; 04.05.05; 
27.05.21. 

 

 
 
(210) 034544 
(220) 2014.01.24 
(730) COZMA Valentin, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 7, bloc 1, ap. 118,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-

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

 

 

 
 
 
 

(210) 034545 
(220) 2014.01.24 
(730) COZMA Valentin, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 7, bloc 1, ap. 118,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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) 034546 
(220) 2014.01.24 
(730) COZMA Valentin, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 7, bloc 1, ap. 118,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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) 034547 
(220) 2014.01.27 
(730) CEPOI Victor, MD  

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru,  

albastru-deschis. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea produselor şi serviciilor 
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de 
feedback evaluativ şi evaluarea produselor şi 
serviciilor ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi 
preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite 
de vânzători, evaluarea performanţei cumpă-
rătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, 
precum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 24.15.03; 24.15.15; 27.05.11; 
27.05.17; 27.05.22; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 034548 
(220) 2014.01.27 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru,  
albastru-deschis. 

(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea produselor şi serviciilor 
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de 
feedback evaluativ şi evaluarea produselor şi 
serviciilor ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi 
preţurilor pentru produsele şi serviciile oferite 
de vânzători, evaluarea performanţei cumpă-
rătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, 
precum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 24.15.03; 24.15.15; 27.05.11; 
27.05.17; 27.05.22; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 034549 
(220) 2014.01.28 
(730) VEACES-NOVA S.R.L. F.C.P., MD  

Str. Mirceşti nr. 3,  
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, 

horticulturii şi silviculturii; 
 

05   - produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

 

 
 
(210) 034561 
(220) 2014.01.27 
(730) COJOCARU Andrian, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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); ma-
teriale plastice pentru ambalaj (necuprinse în 
alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

 

 
 
(210) 034565 
(220) 2014.01.28 
(730) Qatar Airways (Q.C.S.C.), QA  

P.O Box 22550, Doha, Qatar 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; materiale pentru artişti; pensule; 
pensule pentru pictură; pensule pentru scris; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilelor); materiale de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; reviste şi 
broşuri; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; transporturi aeri-
ene, organizarea de croaziere, organizarea  
 
 

de tururi, rezervarea de bilete pentru călăto-
rie, servicii de curierat, transport de călători, 
rezervare de vehicule, informaţii cu privire la 
trafic. 

 

(531) CFE(5) 03.04.07; 26.01.15; 26.11.08; 27.05.01; 
28.01.00. 

 

 
 
(210) 034570 
(220) 2014.01.28 
(730) Taco Bell Corp., US  

1 Glen Bell Way Irvine, California 92618, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

43   - servicii oferite de restaurante; servicii de 
furnizare a alimentelor şi băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 22.03.05. 
 

 
 
(210) 034571 
(220) 2014.01.28 
(730) Taco Bell Corp., US  

1 Glen Bell Way Irvine, California 92618, 
Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

43   - servicii oferite de restaurante; servicii de 
furnizare a alimentelor şi băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 22.03.05; 26.02.07; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 034574 
(220) 2014.01.24 
(730) KUŞNIR Irina, MD  

Str. Ismail nr. 98, ap.28,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căi-
le ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 034612 
(220) 2014.02.05 
(310) 00003031604 
(320) 2013.11.21 
(330) GB 
(730) Diageo Brands B.V., NL  

Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014)   
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); inclusiv 
whisky şi băuturi alcoolice pe baza de whis-
ky. 

 
 
 
(210) 034636 
(220) 2014.02.07 
(730) Diageo Brands B.V., NL  

Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, 
Olanda 

(540)  
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(591) Culori revendicate: galben, negru, alb, violet. 
(511) NCL(10-2014) 
33   - whisky şi băuturi alcoolice pe bază de whisky. 
 

(531) CFE(5) 03.01.02; 03.01.08; 24.01.09; 25.01.15; 
27.05.03; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 034650 
(220) 2014.02.11 
(730) SÎLI Sergiu, MD  

Str. Doina nr. 46,  
MD-6812, Băcioi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

galben. 
(511) NCL(10-2014) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 07.11.10; 27.05.11; 27.05.15; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 034657 
(220) 2014.02.17 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 034658 
(220) 2014.02.17 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 034659 
(220) 2014.02.17 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 034662 
(220) 2014.02.18 
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Che-

mical Industry, Joint Stock Company, BA  
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia - 
Herţegovina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
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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) 034671 
(220) 2014.02.19 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US  

One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice. 
 

 

 
 
(210) 034672 
(220) 2014.02.19 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US  

One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice. 
 

 

 
 
(210) 034673 
(220) 2014.02.19 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US  

One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice. 
 

 

(210) 034676 
(220) 2014.02.21 
(730) WT AgroProfi S.R.L., MD  

Str. Grenoble nr. 128,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, oranj. 
(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; 

 

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 agrico-
le, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; distribuitoare automate; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.03.15; 25.12.01; 26.04.18; 26.11.09; 
27.05.02; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 034680 
(220) 2014.02.20 
(730) John Paul Mitchell Systems, US  

20705 Centre Pointe Parkway, Santa Clarita, 
CA 91350, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - preparate pentru îngrijirea părului şi a pielii, 

şi anume şampoane, şampoane pentru be-
beluşi, şampoane pentru vopsire, săpunuri, 
balsamuri, produse hidratante, produse pen-
tru vopsire, produse nemedicinale pentru 
tratament, sprayuri, sprayuri pentru protecţie 
termică, balsamuri sub formă de sprayuri, 
geluri pentru păr, geluri sub formă de spray-
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uri, spumă pentru aranjare, loţiuni, ser pentru 
coafare, sprayuri pentru coafare, geluri pen-
tru coafare, loţiuni pentru coafare, creme 
pentru îndreptare, sprayuri pentru păr, po-
mezi, preparate pentru coafare, sprayuri pen-
tru strălucire, picături pentru strălucire, ceară, 
produse colorante pentru păr, vopsele pentru 
păr, produse de nuanţare pentru păr, vopsele 
pentru păr semipermanente şi permanente, 
produse pentru decolorare, preparate pentru 
întărirea părului, preparate pentru îndrepta-
rea părului, soluţii de ondulare permanentă, 
produse de îngrijire a pielii, şi anume să-
punuri lichide, săpunuri la bucată, geluri 
pentru ras. 

 

 

 
 
(210) 034681 
(220) 2014.02.20 
(730) AGAPI Elena, MD  

Str. Grenoble nr. 173, bloc 1,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, alb, negru. 
(511) NCL(10-2014) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

(531) CFE(5) 03.09.01; 03.09.24; 26.04.18; 27.03.03; 
27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 034683 
(220) 2014.02.20 
(730) Mary Kay Inc., corpora ţie din statul  

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

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(10-2014) 
03   - cosmetice; produse nemedicinale pentru 

îngrijirea pielii, articole de toaletă nemedici-
nale, şi arome de uz personal. 

 

 

 
 
(210) 034696 
(220) 2014.02.24 
(310) 1425853 
(320) 2013.10.24 
(330) MX 
(730) Mary Kay Inc., corpora ţie din statul  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - cosmetice; produse nemedicinale pentru 

îngrijirea pielii; articole de toaletă nemedici-
nale; arome de uz personal. 

 

 

 
 
(210) 034706 
(220) 2014.02.26 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - fungicide destinate agriculturii. 
 

 

 
 
(210) 034714 
(220) 2014.02.28 
(730) SÎRBU Eugeniu, MD  

Drumul Viilor nr. 43/1, ap. 18,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
GODOROJA  Alexandru, MD  
Str. Alba-Iulia nr. 72, bloc 1, ap. 53,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 

 
(210) 034717 
(220) 2014.02.28 
(730) HYATT INTERNATIONAL CORPORATION, 

US 
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago,  
IL 60606, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 

 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "GOLD". 

(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii hoteliere ce includ programe de sti-

mulente care oferă servicii speciale oaspeţi-
lor, facilităţi şi premii membrilor, vizitatorilor şi 
oaspeţilor staţiunilor şi hotelurilor. 

 

 

 
 
(210) 034724 
(220) 2014.02.28 
(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(10-2014) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 01.15.17; 26.04.09; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 034728 
(220) 2014.03.03 
(730) Levi Strauss & Co., US  

1155 Battery Street, San Francisco, California 
94111, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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. 

 

 

 
 
(210) 034729 
(220) 2014.02.26 
(730) BOŢAN Dorin, MD  

Str. Nicolae Zinevici nr. 9, MD-3715,  
Cojuşna, Străşeni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 21.01.25; 26.13.25; 27.05.09. 
 

 
 
(210) 034738 
(220) 2014.02.26 
(730) VORNICOGLO Hristofor, MD  

Str. 31 August 1989 nr. 79, bloc 1, ap. 16,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, argintiu. 
(511) NCL(10-2014) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 01.15.05; 19.01.04; 19.03.01; 19.07.07; 
27.05.01; 29.01.14. 

 

(210) 034739 
(220) 2014.03.12 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

 

 

 
(210) 034740 
(220) 2014.03.03 
(730) GHERŞTOGA Iuri, MD  

Str. Mioriţa nr. 43,  
MD-2084, Cricova, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10-2014) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 10.01.12; 27.05.01; 27.05.09. 
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(210) 034741 
(220) 2014.03.04 
(730) VILAGRO-COM S.R.L., MD  

Str. T. Vladimirescu nr. 42, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(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. 

 

 

 
 
(210) 034742 
(220) 2014.03.05 
(730) CUJBĂ Oleg, MD  

Str. Paris nr. 34/2, ap. 17,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: verde. 
(511) NCL(10-2014) 
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) 24.17.15; 26.01.06; 26.02.08; 27.05.21; 
28.05.00; 29.01.03. 

 

 
 

(210) 034743 
(220) 2014.03.05 
(730) CUJBĂ Oleg, MD  

Str. Paris nr. 34/2, ap. 17,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru. 
(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; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei. 

 

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

 
 
(210) 034744 
(220) 2014.03.05 
(730) CUJBĂ Oleg, MD  

Str. Paris nr. 34/2, ap. 17,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: albastru, verde, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
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) 05.03.13; 05.07.01; 26.01.18; 26.04.07; 
26.04.18; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 034745 
(220) 2014.03.05 
(730) CUJBĂ Oleg, MD  

Str. Paris nr. 34/2, ap. 17,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastru-
deschis, roşu, oranj, verde, alb. 

(511) NCL(10-2014) 
18   - umbrele şi umbrele de soare. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 26.04.15; 26.04.18; 
27.05.09; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 034748 
(220) 2014.03.06 
(730) PASCARU Adrian, MD  

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.08.07; 26.04.18; 27.03.15; 
27.05.17; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 034749 
(220) 2014.03.07 
(730) PROFMET GRUP S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căi-
le ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice ne-
cuprinse în alte clase; minereuri; 
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07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; distribuitoare automate; 

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda 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; 

 

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

 

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

 

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

 

40   - tratament de materiale. 
 

 

 
 
(210) 034751 
(220) 2014.03.13 
(730) TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L., MD  

Calea Orheiului nr. 103, bloc 3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; 

 
 
 

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

 
 
 
(210) 034752 
(220) 2014.03.17 
(730) FAHER S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Bd. C. Negruzzi nr. 2, of. 807,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

35   - publicitate; conducerea şi administrarea afa-
cerilor; lucrări de birou, servicii de comercia-
lizare pentru terţi prestate de magazine; 

 

40   - tratament de materiale. 
 

 
 
 
(210) 034759 
(220) 2014.03.07 
(730) Stiefel Laboratories, Inc., US  

Corporation Service Company, 2711  
Centerville Road, Suite 400, Wilmington,  
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice; preparate şi substanţe 

farmaceutice şi medicale. 
 
 
 
(210) 034760 
(220) 2014.03.11 
(730) RECONSCIVIL S.R.L., MD  

Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 3,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 034762 
(220) 2014.03.14 
(730) MAKPAR EXPORTS PRIVATE LIMITED, IN  

Plot No. 6A, Sector-D, AKVN, Industrial Area, 
Mandideep, District Raisen - 462 046, Madhya 
Pradesh, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 034763 
(220) 2014.03.14 
(730) MAKPAR EXPORTS PRIVATE LIMITED, IN  

Plot No. 6A, Sector-D, AKVN, Industrial Area, 
Mandideep, District Raisen - 462 046, Madhya 
Pradesh, India 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

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

 
 
 
(210) 034764 
(220) 2014.03.17 
(730) GP BATERIA S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 86 a,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; 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. 
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(210) 034765 
(220) 2014.03.17 
(730) GP BATERIA S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 86 a,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; meca-
nisme 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. 

 

 

 
 
(210) 034766 
(220) 2014.03.12 
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD  

Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
 
 
 

(210) 034768 
(220) 2014.03.13 
(730) Institu ţia Privat ă Centrul pentru Jurnalism 

Independent, MD  
Str. A. Şciusev nr. 53,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, neincluse în alte clase; produse de impri-
merie; 

 

35   - publicitate; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 034769 
(220) 2014.03.12 
(730) TCACI Roman, MD  

Bd. Moscova nr. 20/3, ap. 41,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; distribuitoare automate 
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, echi-
pament pentru prelucrarea informaţiei şi cal-
culatoare; extinctoare; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MĂRCI  MD - BOPI 5/2014 

 65 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de spălat şi curăţat, de dis-
tribuire a apei şi instalaţii sanitare. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 034773 
(220) 2014.03.17 
(730) MEDPOINT S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Maramureş nr. 119,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "NATURAL PRODUCT FOR LIFE", 
"®", cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
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) 27.05.09; 27.05.11; 27.05.12; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 034774 
(220) 2014.03.19 
(730) PAVALACHI Iurie, MD  

Bd. Dacia nr. 49, bloc 2, ap. 62,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-

late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

43   - servicii de cazare temporară. 
 

 

 
 
(210) 034775 
(220) 2014.03.17 
(730) MOBIASBANC Ă-Groupe Societe Generale 

S.A., banc ă comercial ă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(10-2014) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 034777 
(220) 2014.03.14 
(730) AUTEHTON GRUP S.R.L., MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 12, ap. 85,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, verde, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.10; 27.05.12; 29.01.13. 
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(210) 034779 
(220) 2014.03.14 
(730) VORNICOGLO Hristofor, MD  

Str. 31 August 1989 nr. 79, bloc 1, ap. 16,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 034780 
(220) 2014.03.17 
(730) VADALEX-AGRO S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Liviu Deleanu nr. 7/6,  
MD-2071, 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; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei; 

 

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

 

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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.11.12; 26.13.25; 27.05.10; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 034781 
(220) 2014.03.14 
(730) MR. PARDEEP JAIN and MR. SUDHIR 

HASIJA trading as P. S. ASSOCIATES, IN  
D 170, OKHLA INDUSTRIAL AREA,  
Phase - I, NEW DELHI - 110 020, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
09   - telefoane mobile; telefoane inteligente; table-

te; aparate de telecomunicaţii; baterii; încăr-
cătoare de baterii; programe de jocuri elec-
tronice pentru telefoane mobile; accesorii, 
părţi şi fitinguri pentru produsele menţionate 
mai sus; aparate pentru înregistrarea, trans-
miterea şi reproducerea sunetului şi imagini-
lor; software de calculatoare pentru utilizare 
în telefoane mobile, telefoane inteligente şi 
tablete; software de calculatoare pentru con-
ferinţe web şi conferinţe video. 

 

 

 
 
(210) 034782 
(220) 2014.03.18 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comercia-
le; organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea berii; operaţii de export-
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import; servicii de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine specializate, super-
marketuri, hipermarketuri. 

 

 

 
 
(210) 034783 
(220) 2014.03.18 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comercia-
le; organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea berii; operaţii de export-
import; servicii de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine specializate, super-
marketuri, hipermarketuri. 

 

 

 
 
(210) 034784 
(220) 2014.03.18 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comercia-

le; organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea berii; operaţii de export-
import; servicii de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine specializate, super-
marketuri, hipermarketuri. 

 

 

 
 
(210) 034785 
(220) 2014.03.18 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD  

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.13. 
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(210) 034786 
(220) 2014.03.18 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD  

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2014) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.06; 19.07.06; 19.07.13. 
 

 
 
(210) 034788 
(220) 2014.03.18 
(730) CECAN Valeriu, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 

produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile. 

 

 

(210) 034790 
(220) 2014.03.19 
(730) CEBAN Corneliu, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 30, bloc 2, ap. 52,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 034794 
(220) 2014.03.21 
(730) SAVA Mihai, MD  

Str. A. Mateevici nr. 6, MD-6813,  
Costeşti, Ialoveni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 034795 
(220) 2014.03.17 
(730) CUJBĂ Oleg, MD  

Str. Paris nr. 34/2, ap. 17,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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) 05.03.13; 05.03.15; 05.05.20; 27.03.01; 
27.05.07; 27.05.09. 

 

 
 
(210) 034796 
(220) 2014.03.17 
(730) CUJBĂ Oleg, MD  

Str. Paris nr. 34/2, ap. 17,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(511) NCL(10-2014) 
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) 01.05.01; 01.17.25; 27.05.09; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 034797 
(220) 2014.03.19 
(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(10-2014) 
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) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 034800 
(220) 2014.03.20 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 
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35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comercia-
le; organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea berii; operaţii de export-
import; servicii de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine specializate, super-
marketuri, hipermarketuri. 

 
 
 
(210) 034801 
(220) 2014.03.20 
(730) PRO Digital S.R.L., întreprindere  

cu capital str ăin, MD  
Str. Petru Maior nr. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 
 
 
(210) 034802 
(220) 2014.03.20 
(730) PIC Samuil, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 
 
 
(210) 034808 
(220) 2014.03.20 
(310) 2013734094 
(320) 2013.10.03 
(330) RU 
(730) H. Lundbeck A/S, DK  

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danemarca 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - preparate farmaceutice; preparate şi sub-

stanţe farmaceutice pentru profilaxia/preve-
nirea şi tratamentul tulburărilor, dereglărilor şi 
bolilor în sistemul nervos central, generate 
de sistemul nervos central sau care afec-
tează sistemul nervos central; preparate şi 
substanţe farmaceutice care acţionează asu-
pra sistemului nervos central; stimulatori ai 
sistemului nervos central; preparate şi sub-
stanţe farmaceutice pentru profilaxia/preveni-
rea şi tratamentul tulburărilor, dereglărilor şi 
bolilor psihiatrice şi neurologice; preparate şi 
substanţe farmaceutice pentru profilaxia/pre-
venirea şi tratamentul bolii Alzheimer, depre-
siei, psihozei, anxietăţii, epilepsiei, sclerozei, 
porfiriei, bolii Huntington, insomniei, bolii 
Parkinson, schizofreniei, tulburărilor bipolare, 
afecţiunilor oncologice, durerii, alcoolismului 
şi dependenţei; preparate, substanţe, rea-
genţi şi agenţi pentru uz diagnostic şi medical. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 034809 
(220) 2014.03.21 
(730) GOJIN Irina, MD  

Str. Munceşti nr. 54, ap. 60,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; 
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26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 034810 
(220) 2014.03.24 
(730) TÎMPAU Adrian, MD  

MD-6429, Vărzăreşti, Nisporeni,  
Republica Moldova 
DIGORE Alexei, MD  
Str. Octavian Goga nr. 26, ap. 13,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
MÎŢU Dumitru, MD  
Str. Colosov nr. 11, MD-2084, Cricova,  
Chişinău, Republica Moldova 
MORUZ Valeriu, MD  
MD-3616, Buşila, Ungheni,  
Republica Moldova 
GANDRAMAN Mihai, MD  
Str. Ştefan cel Mare nr. 4, ap. 5,  
MD-5617, Costeşti, Rîşcani,  
Republica Moldova 
TIMOFTI Veaceslav, MD  
MD-7235, Şipca, Şoldăneşti,  
Republica Moldova 
TUCAN Ion, MD  
Str. Armenească nr. 40,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
PALADI Constantin, MD  
Str. Armenească nr. 40,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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. 

 

 

 
 
(210) 034814 
(220) 2014.03.18 
(730) OŢEL Ion, MD  

Şos. Hînceşti nr. 19, ap. 16,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
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39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea călătoriilor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 06.07.08; 06.19.05; 06.19.09; 06.19.16; 
07.01.09; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 034815 
(220) 2014.03.21 
(730) EVER VIN S.R.L., MD 

MD-6827, Suruceni, Ialoveni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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) 034817 
(220) 2014.03.25 
(730) EXPERTVIN S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75/V, of. 810,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice. 
 

 

 
 
(210) 034818 
(220) 2014.03.26 
(730) PIC Samuil, MD  

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

(540)  
 
 

 

(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 
 
(210) 034819 
(220) 2014.03.26 
(730) PIC Samuil, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 
 
(210) 034820 
(220) 2014.03.26 
(730) PIC Samuil, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 
 
(210) 034821 
(220) 2014.03.26 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Orhei nr. 38,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 034822 
(220) 2014.03.26 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L.,  întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Orhei nr. 38,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 034824 
(220) 2014.03.25 
(730) AVT-PROIECT S.R.L., MD  

Str. Ion Pelivan nr. 30, bloc 6, ap. 18,  
MD-2051, 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; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei; 

 

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

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

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-
duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-
tarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzi-
nă pentru motoare) şi substanţe pentru 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; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

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

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda 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; 
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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; 

 

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

 

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

 

15   - instrumente muzicale; 
 

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

 

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

 

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 umplu-
tură (cu excepţia cauciucului sau materialelor 
plastice); materiale textile fibroase brute; 

23   - fire de uz textil; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
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; 
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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 
destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 
 
 
(210) 034826 
(220) 2014.03.26 
(730) ELDORADO TERRA S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Bd. Decebal nr. 6/4,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru. 
(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; 

 

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; 

 

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) 01.15.15; 05.05.16; 05.05.21; 27.05.09; 
29.01.12. 

 

(210) 034828 
(220) 2014.03.25 
(730) MARIAN Vladimir, MD  

Str. Ginta Latină nr. 23, ap. 4,  
MD-2044, Chişinău, 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. 

 

(531) CFE(5) 26.01.20; 26.02.07; 27.05.02. 
 

 
 
(210) 034829 
(220) 2014.03.26 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
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(511) NCL(10-2014) 
21   - sticlărie; 
 

32   - aperitive nealcoolice, băuturi nealcoolice, 
băuturi din fructe, ape minerale şi gazoase şi 
alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi 
sucuri de fructe; cocteiluri nealcoolice, siro-
puri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor. 
 

(531) CFE(5) 19.01.01; 19.07.02; 19.07.22. 
 

 
 
(210) 034830 
(220) 2014.03.27 
(730) BUDACA Alexandru, MD  

Str. Pajurii nr. 13, ap. 48,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
25   - încălţăminte; 
 

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

 

 

 
 
(210) 034831 
(220) 2014.03.27 
(730) BUDACA Alexandru, MD  

Str. Pajurii nr. 13, ap. 48,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

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

 

 

 
 
 

(210) 034834 
(220) 2014.03.27 
(730) MOLDOVA FRUCT, asocia ţia produc ăto-

rilor şi exportatorilor de fructe, MD  
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, of. 505,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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. 

 

(531) CFE(5) 01.17.25; 05.03.20; 05.07.13; 05.07.23; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 034836 
(220) 2014.03.25 
(730) ALEXANDR-GRUP S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Bucureşti nr. 60,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2014) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.08; 03.07.01; 03.07.16; 
27.05.11. 

 
 
 
(210) 034838 
(220) 2014.03.25 
(730) CHIRCO Sergiu, MD  

Str. Odesa nr. 56/1,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, roz-închis, verde-

aprins. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.07.25; 26.13.25; 27.05.10; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 034844 
(220) 2014.03.28 
(730) FAMILIA DARII S.R.L., MD  

Str. Miron Costin nr. 17,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu, bej, galben, roşu, 

alb, negru, verde. 
(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 01.15.05; 08.07.04; 13.03.02; 25.01.06; 
25.01.10; 25.03.13; 27.05.02; 29.01.15. 

 

(210) 034848 
(220) 2014.03.28 
(730) FUNDAŢIA "EST-EUROPEAN Ă", MD  

Str. Tighina nr. 49/4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roz, gri. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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; 

 

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) 26.13.01; 27.05.02; 27.05.09; 28.05.00; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 034849 
(220) 2014.03.28 
(730) FUNDAŢIA "EST-EUROPEAN Ă", MD  

Str. Tighina nr. 49/4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
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36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 

 

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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 034850 
(220) 2014.03.28 
(730) FUNDAŢIA "EST-EUROPEAN Ă", MD  

Str. Tighina nr. 49/4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 034851 
(220) 2014.03.28 
(730) FUNDAŢIA "EST-EUROPEAN Ă", MD  

Str. Tighina nr. 49/4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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; 

 

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) 26.01.01; 26.02.07; 26.11.12; 26.13.01; 
27.01.06; 27.05.21. 

 

 
 
(210) 034852 
(220) 2014.03.28 
(730) ŞEREMET Constantin, MD  

Bd. Moscova nr. 11, ap. 30,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
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(210) 034853 
(220) 2014.03.24 
(730) Naţional Media S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 210, bloc 1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

gri. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.15.09; 27.01.01; 27.01.02; 27.05.10; 
27.05.14; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 034854 
(220) 2014.04.01 
(730) APĂ BUNĂ TRADE S.R.L., MD  

Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc A,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 27.01.06; 27.05.02; 
27.05.07; 27.05.10. 

 

 
 

(210) 034855 
(220) 2014.04.01 
(730) APĂ BUNĂ TRADE S.R.L., MD  

Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc A,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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) 034856 
(220) 2014.04.02 
(730) UNGUREANU Igori, MD  

Str. Matei Basarab nr. 7/1, ap. 49,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, roz. 
(511) NCL(10-2014) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 25.01.15; 25.03.13; 26.13.25; 27.05.03; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 034858 
(220) 2014.03.28 
(730) CURBET Ludmila, MD  

Str. C. Negruzzi nr. 9, MD-6814, 
Dănceni, Ialoveni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.07.09; 19.07.20. 
 

 
 
(210) 034859 
(220) 2014.03.28 
(730) The Procter & Gamble Company, US  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - scutece de unică folosinţă din hârtie şi/sau 

din celuloză. 
 

 

 
 
(210) 034861 
(220) 2014.03.28 
(730) CIOBANU Corina, MD  

Str. Alba-Iulia nr. 194, bloc 2, ap. 2,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.13.01; 05.05.20; 05.05.22; 26.13.25; 
27.05.02. 

 

 
 
(210) 034862 
(220) 2014.03.28 
(730) CUŞNIR Alexandr, MD  

Bd. Decebal nr. 80, ap. 95,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
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43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 26.01.12; 26.01.18; 26.13.25; 27.05.13; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 034863 
(220) 2014.03.28 
(730) CUŞNIR Alexandr, MD  

Bd. Decebal nr. 80, ap. 95,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 24.01.09; 27.05.02; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 034864 
(220) 2014.03.28 
(730) CUŞNIR Alexandr, MD  

Bd. Decebal nr. 80, ap. 95,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 08.07.01; 11.03.04; 26.11.13; 27.03.15; 
27.05.02. 

 

 
 
(210) 034865 
(220) 2014.04.02 
(730) PALINCONSTRUCT S.R.L., MD  

Bd. Moscova nr. 21,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.23; 18.01.21; 26.01.05; 26.11.14; 
26.11.21; 27.05.02. 

 

 
 
(210) 034871 
(220) 2014.03.31 
(730) MILEŞTII MICI, întreprindere de stat,  

combinat de vinuri de calitate, MD  
MD-6819, Mileştii Mici, Ialoveni,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 

 
 
(210) 034872 
(220) 2014.03.31 
(730) MILEŞTII MICI, întreprindere de stat,  

combinat de vinuri de calitate, MD  
MD-6819, Mileştii Mici, Ialoveni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 

 
 
(210) 034873 
(220) 2014.03.31 
(730) MILEŞTII MICI, întreprindere de stat,  

combinat de vinuri de calitate, MD  
MD-6819, Mileştii Mici, Ialoveni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 

 
 
 
 

(210) 034874 
(220) 2014.03.31 
(730) MILEŞTII MICI, întreprindere de stat,  

combinat de vinuri de calitate, MD  
MD-6819, Mileştii Mici, Ialoveni,  
Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 

 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 

 
 
(210) 034878 
(220) 2014.04.03 
(730) PIC Samuil, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 

 

 
(210) 034879 
(220) 2014.04.03 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2014) 
21   - sticlărie; 
 

32   - aperitive nealcoolice, băuturi nealcoolice, 
băuturi din fructe, ape minerale şi gazoase şi 
alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi 
sucuri de fructe; cocteiluri nealcoolice, siropuri 
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor. 
 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.07; 19.09.01. 

 

 
 
(210) 034882 
(220) 2014.04.03 
(730) URMA Mihai, MD  

Str. Kiev nr. 16, bloc 1, ap. 77,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "by V&M Style Com SRL", 
"Magazin Second-Hand", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
25   - articole de îmbrăcăminte; 
 

37   - croitorie/servicii de croitorie (reparaţii); 
 

40   - curăţare chimică a articolelor de îmbrăcă-
minte. 

 

(531) CFE(5) 11.07.03; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.13. 
 

 
 
(210) 034887 
(220) 2014.04.07 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

cu capital str ăin, MD  
Str. Gagarin nr. 35, MD-7422, Tvardiţa, 
Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 034888 
(220) 2014.04.04 
(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(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 034889 
(220) 2014.04.07 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

cu capital str ăin, MD  
Str. Gagarin nr. 35, MD-7422, Tvardiţa, 
Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 034890 
(220) 2014.04.07 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

cu capital str ăin, MD  
Str. Gagarin nr. 35, MD-7422, Tvardiţa, 
Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 034891 
(220) 2014.04.09 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD  

Str. Crinilor nr. 5, MD-4829, Porumbeni, 
Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 034892 
(220) 2014.04.10 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD  

Str. Crinilor nr. 5, MD-4829, Porumbeni, 
Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 034893 
(220) 2014.04.10 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 034902 
(220) 2014.04.08 
(730) PETERSON Nona, MD  

Str. Mioriţa nr. 11, ap. 56,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.13; 07.11.10; 26.01.18; 26.11.12; 
27.05.13; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 034905 
(220) 2014.04.03 
(730) PAŞCAN Irina, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 7/4, ap. 46,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.24; 05.03.20; 05.05.20; 26.01.20; 
27.05.04. 

 

 

(210) 034908 
(220) 2014.04.09 
(730) TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L., MD  

Calea Orheiului nr. 103, bloc 3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10-2014) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.11; 05.05.23; 05.13.01; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 034914 
(220) 2014.04.11 
(730) CEZAR-GRUP S.R.L., MD  

Str. Cornului nr. 5/2, ap. 39,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, bordo, verde, verde-
deschis. 

(511) NCL(10-2014) 
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) 24.17.25; 25.01.06; 26.04.18; 27.05.02; 
27.05.03; 27.05.09; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 034915 
(220) 2014.04.09 
(730) TARANUHA Vladimir, MD  

Str. Cornului nr. 7/1, ap. 22,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: oranj, alb, negru. 
(511) NCL(10-2014) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căi-
le ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice ne-
cuprinse în alte clase; minereuri; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 07.01.09; 27.05.02; 27.05.19; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 034918 
(220) 2014.04.11 
(730) IP SECURITY S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 14/1, ap. 169,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; meca-
nisme 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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.01.06; 26.01.24; 27.05.02; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 034924 
(220) 2014.04.09 
(730) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., JP  

3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, 
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - erbicide, fungicide, insecticide, nematicide. 
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(210) 034926 
(220) 2014.04.08 
(730) NUFARM, FR 

28, boulevard Camélinat, 92230 Gennevilliers, 
Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse pentru distrugerea animalelor dău-

nătoare; fungicide, erbicide, insecticide. 
 

 

 
 
(210) 034931 
(220) 2014.04.11 
(730) CODREANU Deonisii, MD  

Str. Alecu Russo nr. 59/1, ap. 42,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, negru. 
(511) NCL(10-2014) 
12   - biciclete; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale. 
 

(531) CFE(5) 02.01.01; 18.01.05; 26.04.14; 26.04.18; 
27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 034935 
(220) 2014.04.11 
(730) PASCARU Adrian, MD  

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 034938 
(220) 2014.04.14 
(730) EDIGAREAN Samvel, MD  

Str. Oanţa nr. 10, MD-3721,  
Lozova, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, verde, albastru, 

gri. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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) 02.09.08; 26.04.18; 26.11.12; 27.05.04; 
27.05.10; 29.01.14. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 
 
 

(111) 25148 
(151) 2014.02.17 
(181) 2023.01.29 
(210) 032531 
(220) 2013.01.29 
(730) Express, LLC, US  

1 Express Drive, Columbus, Ohio, 43230, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "EXPRESS", "BRAND". 
(511) NCL(10-2013) 
35   - servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de 

comandă din catalog prin poştă şi servicii de 
comercializare pentru terţi prestate de maga-
zine on-line care oferă produse de îngrijire 
personală, ochelari de soare, bijuterii, cea-
suri, genţi, cutii, ambalaje, portofele, îmbră-
căminte şi accesorii pentru păr. 

 

 

 
 
(111) 25216 
(151) 2014.03.05 
(181) 2022.10.23 
(210) 031985 
(220) 2012.10.23 
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD  

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, produse lactate, cu excepţia băutu-
rilor pe bază de lapte; uleiuri şi grăsimi co-
mestibile; 

 

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

 

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

 
 
 
(111) 25220 
(151) 2014.03.05 
(181) 2022.04.26 
(210) 031017 
(220) 2012.04.26 
(730) PUBLIC MEDIA GRUP S.R.L., societate 

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

(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MOBILE MEDIA", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 
 
 
(111) 25234 
(151) 2014.03.04 
(181) 2023.03.06 
(210) 032768 
(220) 2013.03.06 
(730) CONVEL S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. arheolog Ion Casian-Suruceanu nr. 11/2, 
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

deschis, verde, alb. 
(511) NCL(10-2013) 
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; 

 

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

 

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

 

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; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, 
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; 

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.15; 07.01.09; 27.05.11; 
29.01.14. 

 

 
 
(111) 25268 
(151) 2014.04.03 
(181) 2022.11.13 
(210) 032117 
(220) 2012.11.13 
(730) EDIGAREAN Samvel, MD  

Str. Oanţa nr. 10, MD-3721, Lozova,  
Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
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; 

 

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. 

 

 
 
(111) 25270 
(151) 2014.04.04 
(181) 2022.08.03 
(210) 031579 
(220) 2012.08.03 
(730) Mary Kay Inc., corpora ţie din statul Delaware, 

US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "TRUE", "ORIGINAL". 
(511) NCL(10) 
03   - apă de colonie; cosmetice; preparate neme-

dicinale pentru îngrijirea pielii; articole de 
toaletă nemedicinale. 

 

 

 
 
(111) 25311 
(151) 2014.04.07 
(181) 2022.11.05 
(210) 032047 
(220) 2012.11.05 
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GOLD", "ORIGINAL", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

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

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

(531) CFE(5) 24.07.23; 25.01.19; 25.07.20; 26.05.01; 
27.05.09; 27.05.10; 29.01.14. 

 

 
 
 

(111) 25344 
(151) 2014.03.06 
(181) 2022.06.18 
(210) 031298 
(220) 2012.06.18 
(730) MORAR Victoria, MD  

Str. Pietrarilor nr. 14, bloc 3, ap. 5,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
(111) 25345 
(151) 2014.03.05 
(181) 2022.06.21 
(210) 031316 
(220) 2012.06.21 
(730) Swiss Consulting Group SCG AG, CH  

Höheweg 14, CH-2552 Orpund/Biel,  
Confederaţia Elveţiană, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "swiss", "consulting 
group" ,"swiss consulting group", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.04; 27.05.08. 
 

 
 
(111) 25346 
(151) 2014.03.06 
(181) 2022.10.25 
(210) 032001 
(220) 2012.10.25 
(730) COŢIUBINSCHII Maxim, MD  

Str. Valea Crucii nr. 6, ap. 130,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 



MĂRCI                                                                                                          MD -  BOPI 5/2014 

 91 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: "Smart Stores", "for device", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb. 
(511) NCL(10) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
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; toate 
produsele sus-menţionate, cu excepţia căşti-
lor de protecţie; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.12; 
27.07.01; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 25352 
(151) 2014.03.05 
(181) 2022.10.19 
(210) 031950 
(220) 2012.10.19 
(730) TOMAŞ Galina, MD  

Bd. Decebal nr. 72, bloc 5, ap. 21,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 
dreptul exclusiv: "EXPERT", "REDUCERI", 
"PENTRU FEMEI". 

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

administrare comercială; lucrări de birou; cu 
excepţia promovării vânzărilor pentru terţi, in-
clusiv serviciilor de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine angro şi cu amănuntul; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 

 

 
(111) 25353 
(151) 2014.03.06 
(181) 2021.02.10 
(210) 028603 
(220) 2011.02.10 
(730) Pottle Productions Inc., a California 

corporation, US  
4024 Radford Avenue, Studio City,  
California, 91604, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 

 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "AMERICA'S","TOP", 
"MODEL", "TOP MODEL". 

(511) NCL(9) 
38   - servicii de transmisie prestate prin reţele de 

televiziune, prin cablu, prin satelit, prin radio, 
prin telefon şi prin sisteme de bandă largă, 
precum şi prin Internet, dispozitive portative 
şi dispozitive de comunicaţii fără fir; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume producerea 
şi distribuirea continuă a serialelor de televi-
ziune prestate prin reţele de televiziune, prin 
cablu, prin satelit, prin telefon şi prin sisteme 
de bandă largă, precum şi prin Internet, dis-
pozitive portative şi dispozitive de comunica-
ţii fără fir; furnizare de informaţii cu privire la 
programe de televiziune de divertisment prin 
reţeaua globală de calculatoare. 
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(111) 25354 
(151) 2014.03.06 
(181) 2021.02.14 
(210) 028626 
(220) 2011.02.14 
(730) Pottle Productions Inc., a California 

corporation, US  
4024 Radford Avenue, Studio City, California, 
91604, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "TOP", "MODEL", "TOP 
MODEL". 

(511) NCL(9) 
38   - servicii de transmisie prestate prin reţele de 

televiziune, prin cablu, prin satelit, prin radio, 
prin telefon şi prin sisteme de bandă largă, 
precum şi prin Internet, dispozitive portative 
şi dispozitive de comunicaţii fără fir; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume producerea 
şi distribuirea continuă a serialelor de televi-
ziune prestate prin reţele de televiziune, prin 
cablu, prin satelit, prin telefon şi prin sisteme 
de bandă largă, precum şi prin Internet, dis-
pozitive portative şi dispozitive de comunica-
ţii fără fir; furnizarea de informaţii cu privire la 
programe de televiziune de divertisment prin 
reţeaua globală de calculatoare. 

 
 
 
(111) 25360 
(151) 2014.03.10 
(181) 2022.08.30 
(210) 031693 
(220) 2012.08.30 
(730) Harrington Development Inc., PA  

Elvira Mendez Street, Vallarino Bldg., 3rd 
Floor, Panama, Panama 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
34   - tutun, cu excepţia ţigaretelor; articole pentru 

fumători; chibrituri. 
 

 

 
 

(111) 25367 
(151) 2014.03.11 
(181) 2022.08.17 
(210) 031624 
(220) 2012.08.17 
(730) AVIATEHNOLOGIE S.A., MD  

Bd. Dacia nr. 49/6,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectri-
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie meta-
lică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - instrumente agricole, altele decât cele acţio-
nate manual; incubatoare pentru ouă; distri-
buitoare automate; 

 

12   - aparate de locomoţie navală; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 18.05.01; 18.05.03; 26.01.03; 26.01.18; 
26.01.24; 27.05.01; 27.05.24. 

 
 
 
(111) 25370 
(151) 2014.03.11 
(181) 2023.01.14 
(210) 032446 
(220) 2013.01.14 
(730) "TH AKC" Ltd., UA  

25120188, Schorsa str., 81-A, Donetsk, 
83114, Ucraina 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "CLASS", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: gri, galben. 
(511) NCL(10-2013) 
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; 
comercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 25.03.01; 25.03.03; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 25372 
(151) 2014.03.11 
(181) 2023.02.25 
(210) 032693 
(220) 2013.02.25 
(730) MOBIASBANC Ă-Groupe Societe Generale 

S.A., banc ă comercial ă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "info", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(10-2013) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 
(531) CFE(5) 16.01.11; 27.03.15; 29.01.12. 
 

 
 
 
 

(111) 25386 
(151) 2014.03.10 
(181) 2022.08.17 
(210) 031622 
(220) 2012.08.17 
(730) MAXIMUM AUTO S.R.L., MD  

Str. Sarmizegetusa nr. 9,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru (CMYK 

10050020). 
(511) NCL(10) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi 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; 

 

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; 

 

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 pro-
duse din aceste materiale necuprinse în alte 
clase; produse din materiale plastice semipre-
lucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare, conducte flexibile nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 
27.05.24. 
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(111) 25394 
(151) 2014.03.16 
(181) 2022.08.02 
(210) 031573 
(220) 2012.08.02 
(730) ALMEDI GRUP S.R.L., MD  

Str. Nicolai Dimo nr. 13/1, ap. 21,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 25395 
(151) 2014.03.16 
(181) 2022.11.13 
(210) 032084 
(220) 2012.11.13 
(730) NECIAEV Vasilii, MD  

Str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 49,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(111) 25396 
(151) 2014.03.16 
(181) 2022.11.13 
(210) 032085 
(220) 2012.11.13 
(730) MORELLO Renato, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 7, ap. 3,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MOBILA", "Italian De-
sign", cu excepţia executării grafice deosebi-
te. 

(591) Culori revendicate: negru, galben. 
(511) NCL(10) 
35   - comercializarea cu amănuntul a metalelor 

preţioase şi aliajelor lor şi a produselor din 
aceste materiale sau placate cu acestea, a 
produselor de giuvaiergerie şi bijuterie, a 
pietrelor preţioase şi semipreţioase, a produ-
selor de ceasornicărie şi a instrumentelor de 
cronometrie. 

 

(531) CFE(5) 26.04.09; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 25397 
(151) 2014.03.16 
(181) 2022.11.16 
(210) 032131 
(220) 2012.11.16 
(730) RALINIX-COM S.R.L., firm ă, MD 

Str. Ciocana Veche nr. 4,  
MD-2078, Coloniţa, Chişinău, Republica 
Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu, bej. 
(511) NCL(10) 
27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 

produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.12. 
 
 
 
(111) 25401 
(151) 2014.03.14 
(181) 2023.01.28 
(210) 032521 
(220) 2013.01.28 
(730) MOBIASBANC Ă-Groupe Societe Generale 

S.A., banc ă comercial ă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "INTERNET BANKING", 
"INTERNET", "BANKING", "md", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, negru, sur. 
(511) NCL(10-2013) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
(531) CFE(5) 27.05.09; 27.05.12; 29.01.13. 
 

(111) 25404 
(151) 2014.03.17 
(181) 2023.03.07 
(210) 032765 
(220) 2013.03.07 
(730) ETNOMAX S.R.L., firm ă, MD 

Str. Petricani nr. 23,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.03.15; 27.05.11; 28.05.00. 
 
 
 
(111) 25412 
(151) 2014.03.18 
(181) 2021.09.19 
(210) 029823 
(220) 2011.09.19 
(730) TINA SERVICE S.R.L., MD  

Str. Petru Movilă nr. 2, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - cuptoare cu microunde, aragaze, aeroterme, 

convectoare, aparate de climatizare, frigide-
re, congelatoare, ventilatoare; 
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35   - publicitate, servicii de comercializare pentru 
terţi în magazine de firmă a produselor men-
ţionate în clasa 11. 

 

 

 
 
(111) 25430 
(151) 2014.03.19 
(181) 2022.09.07 
(210) 031728 
(220) 2012.09.07 
(730) ELISEEVA Lada, RU  

141031, Moskovskaya oblasti, Mîtişcenskii 
raion, poselok Nagornoe, str. Vladimirskaia, 
d. 37, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

închis. 
(511) NCL(10) 
05   - produse veterinare; materiale pentru plomba-

rea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea anima-
lelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

09   - discuri de înregistrare sonoră; suport de în-
registrare sonoră; benzi pentru înregistrare 
sonoră, compact-discuri (audio-video); dis-
curi flexibile; discuri magnetice; discuri opti-
ce; compact-discuri  (CD-ROM-uri) (memorii 
constante), suporturi de înregistrare magne-
tice; suporturi de înregistrare optice; benzi 
magnetice pentru înregistrare video; casete 
video; diapozitive; pelicule cinematografice 
expuse; filme de desene animate; 

 

25   - încălţăminte; căciuli (pălării); 
 

44   - dispensare; case de odihnă sau sanatorii; 
clinici; ambulatorii; consultaţii în farmaceuti-
că; manichiură; masaj; frizerii; asistenţă ob-
stetrică; asistenţă medicală; închirierea insta-
laţiilor sanitare; saloane de înfrumuseţare; 
sanatorii; serviciu sanitar; serviciile opticieni-

lor; servicii de fertilizare in vitro; serviciile 
psihologilor; îngrijirea pacienţilor; fizioterapie; 
terapie manuală; ospicii. 

 

(531) CFE(5) 03.01.14; 03.01.22; 26.01.15; 27.05.01; 
28.05.00; 29.01.13. 

 
 
 
(111) 25431 
(151) 2014.03.19 
(181) 2022.09.07 
(210) 031729 
(220) 2012.09.07 
(730) ELISEEVA Lada, RU  

141031, Moskovskaya oblasti, Mîtişcenskii 
raion, poselok Nagornoe, str. Vladimirskaia, 
d. 37, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roz. 
(511) NCL(10) 
03   - lac de păr; preparate cosmetice pentru baie; 

prafuri de dinţi, paste de dinţi; creme cosme-
tice; produse cosmetice; săpunuri; parfume-
rie; preparate pentru spălarea rufelor; deter-
genţi, cu excepţia celor utilizaţi în scopuri 
industriale şi medicale; şampoane; apă de 
toaletă; deodorante de uz  personal, parfu-
muri; seturi de cosmetice; apă de colonie; 
pudră cosmetică; vată pentru scopuri cosme-
tice; tampoane de vată pe suport rigid pentru 
scopuri cosmetice; pudră de talc; şerveţele 
impregnate cu preparate cosmetice; 

 

05   - vaselină pentru scopuri medicale; pansa-
mente, tifoane, bandaje igienice; tampoane, 
şerveţele igienice; produse alimentare diete-
tice pentru scopuri medicale; băuturi dietetice 
pentru scopuri medicale; suplimente alimen-
tare pentru scopuri medicale; detergenţi pen-
tru scopuri medicale;   preparate pentru clăti-
rea gurii; untură de peşte; şerveţele impreg-
nate cu medicamente, preparate farmaceuti-
ce pentru îngrijirea pielii; alimente pentru 
copii (sugari); scutece pentru copii; 
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10   - bandaje pentru femeile gravide; biberoane 
pentru sticle (pentru copii); sticle pentru copii 
cu biberoane; inele pentru facilitarea creşterii 
dinţilor; termofoare-pernuţe electrice medica-
le; brâuri pentru femeile gravide; biberoane; 
accesorii pentru alăptare; 

 

11   - încălzitoare (aparate de încălzit) electrice 
pentru sticlele cu biberoane pentru alimente-
le pentru copii; 

 

20   - paturi, saltele; perne; canapele; dulapuri de 
vase (bufete); comode (scrinuri); leagăne; 
mobilier, ţarcuri pentru copii; scaune; scaune 
înalte pentru copii (sugari); mese; containere 
pentru ambalaje din plastic; fotolii; paturi 
împletite pentru nou-născuţi; mese de masaj; 
suporturi (mobilier); scaune, bănci (mobilier); 
dulapuri; cutii pentru jucării; etajere; 

 

21   - ustensile pentru uscarea hainelor; căzi de 
baie portabile pentru copii; piepteni; bureţi de 
toaletă; încălzitoare pentru sticle cu nipluri 
pentru alimentele pentru copii neelectrice; 
periuţe de dinţi, tacâmuri (veselă) pentru 
copii; servicii de masă (cu excepţia cuţitelor, 
furculiţelor şi lingurilor), cu excepţia celor 
confecţionate din metale preţioase; ustensile 
de bucătărie (seturi); veselă de porţelan, 
faianţă; veselă, cu excepţia celei confecţio-
nate din metale preţioase; piepteni, articole 
de toaletă; suporturi portabile pentru băile 
pentru copii; perii; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24   - cuverturi de pat; lenjerie de pat; lenjerie de 
baie (cu excepţia hainelor); 

 

25   - îmbrăcăminte; 
 

28   - jocuri, jucării; 
 

29   - lapte; produse lactate; carne; peşte (cu ex-
cepţia celui viu); compoturi de fructe; meze-
luri; conserve de carne; conserve de fructe; 
conserve de legume; dulceţuri; unt; uleiuri 
vegetale comestibile; supe; 

 

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

 

32   - sucuri de fructe; băuturi nealcoolice; apă 
(băuturi); sucuri de legume (băuturi); must, 
băuturi pe bază de zer; extracte nealcoolice 
de fructe; 

 

35   - vânzarea mărfurilor cu ajutorul intermediari-
lor; vânzarea mărfurilor, gestiunea afacerilor 
comerciale sau industriale; agenţii de import-
export; studiu de piaţă; 

 

39   - ambalarea şi depozitarea mărfurilor; servicii 
de transport (transportare); 

 

41   - educaţie; 
 

43   - furnizarea produselor alimentare. 
 

(531) CFE(5) 03.01.14; 03.01.22; 27.05.01; 28.05.00; 
29.01.12. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în aprilie 2014  

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 032531 2013.01.29 25148 2014.02.17 35 Express, LLC, US 3/2013 5/2014 

2 032892 2013.04.05 25212 2014.02.28 35,38 CEAPA Igor, MD 6/2013  

3 031985 2012.10.23 25216 2014.03.05 29,30,43 CEBOTARESCU Dumitru, MD 12/2012 5/2014 

4 032430 2013.01.14 25217 2014.03.03 05,35 CUMATRENCO Valerian, MD 5/2013  

5 032431 2013.01.14 25218 2014.03.03 05,35 CUMATRENCO Valerian, MD 5/2013  

6 032432 2013.01.14 25219 2014.03.03 05,35 CUMATRENCO Valerian, MD 5/2013  

7 031017 2012.04.26 25220 2014.03.05 35,41 PUBLIC MEDIA GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

9/2012 5/2014 

8 032360 2012.12.20 25221 2014.03.04 29 B.S.A., FR 3/2013  

9 032528 2013.01.29 25222 2014.03.04 05 E.I. du Pont de Nemours and Company, 
US 

5/2013  

10 032544 2013.01.31 25223 2014.03.04 30 Wm. WRIGLEY Jr. Company, US 5/2013  

11 032558 2013.02.01 25224 2014.03.04 30 Wm. WRIGLEY Jr. Company, US 5/2013  

12 032559 2013.02.01 25225 2014.03.04 30 Wm. WRIGLEY Jr. Company, US 5/2013  

13 032606 2013.02.07 25226 2014.03.04 29,30 Kraft Foods Belgium Intellectual 
Property, BE 

5/2013  

14 032691 2013.02.21 25227 2014.03.04 33 PIC Samuil, MD 5/2013  

15 032721 2013.02.27 25228 2014.03.04 33 CERNEATOVICI Miroslav, MD 6/2013  

16 031166 2012.05.28 25229 2014.03.05 33 CIBIZOV Denis, MD 8/2012  

17 032081 2012.11.13 25230 2014.03.04 43 CAPITOLES LUX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

3/2013  

18 032182 2012.11.28 25231 2014.03.05 39,43 MERAJI Nicolai, MD 5/2013  

19 032501 2013.01.30 25233 2014.03.04 21 ADVALOREM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

5/2013  

20 032768 2013.03.06 25234 2014.03.04 03,07,08,11,
20,21,24,27,

28,37,39 

CONVEL S.R.L.,  
societate comercială, MD 

4/2013 5/2014 

21 030541 2012.01.27 25240 2014.03.25 35,44,45 BALAN Daniela, MD 5/2012  

22 033046 2013.04.24 25249 2014.03.27 34 Gallaher Limited, GB 7/2013  

23 032117 2012.11.13 25268 2014.04.03 09,42 EDIGAREAN Samvel, MD 3/2013 5/2014 

24 031579 2012.08.03 25270 2014.04.04 03 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

11/2012 5/2014 

25 030840 2012.03.21 25306 2014.02.24 33,35 MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, fabrică 
de vinuri şi divinuri, MD 

2/2012  

26 032046 2012.11.05 25310 2014.04.07 34 PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., 
CH 

12/2012  

27 032047 2012.11.05 25311 2014.04.07 34 PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., 
CH 

12/2012 5/2014 

28 032805 2013.02.15 25335 2014.03.05 29,30,35 DANDAR COMERŢ S.R.L., MD 
LUNEV Danil, MD 

7/2013  

29 033129 2013.05.14 25336 2014.03.05 07,10 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 8/2013  

30 033133 2013.05.14 25337 2014.03.05 03 REZNIC Iurie, MD 8/2013  

31 033208 2013.05.29 25338 2014.03.05 29 SMIRNOV Alexandru, MD 8/2013  

32 033245 2013.06.04 25339 2014.03.05 08,11,21,35 ETNOMAX S.R.L., firmă, MD 8/2013  

33 033250 2013.06.07 25340 2014.03.05 34 Tovarystvo z obmezhenoyu 
vidpovidalnistyu "Lvivska tyutyunova 
fabryka", UA 

8/2013  

34 033255 2013.06.11 25341 2014.03.05 05,10,35 AMER INTERNAŢIONAL S.R.L,  
întreprindere cu capital străin, MD 

8/2013  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35 033325 2013.06.25 25342 2014.03.05 03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 8/2013  

36 033326 2013.06.25 25343 2014.03.05 03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 8/2013  

37 031298 2012.06.18 25344 2014.03.06 35 MORAR Victoria, MD 7/2012 5/2014 

38 031316 2012.06.21 25345 2014.03.05 35,41 Swiss Consulting Group SCG AG, CH 11/2012 5/2014 

39 032001 2012.10.25 25346 2014.03.06 09,35,38 COŢIUBINSCHII Maxim, MD 2/2013 5/2014 

40 032067 2012.11.08 25347 2014.03.06 16,25,35,41,
43,44 

IACOVENCO Irina, MD 5/2013  

41 032196 2012.11.28 25348 2014.03.06 39,43 NESTEROV Andrei, MD 5/2013  

42 032887 2013.04.01 25349 2014.02.28 35,36,39,41 HAPPY TOUR S.R.L.,  
societate comercială, RO 

7/2013  

43 032594 2013.02.07 25350 2014.03.05 11,21,35 TERRA-SUPER S.R.L.,  
centru comercial, MD 

5/2013  

44 031950 2012.10.19 25352 2014.03.05 35,38 TOMAŞ Galina, MD 12/2012 5/2014 

45 028603 2011.02.10 25353 2014.03.06 38,41 Pottle Productions Inc.,  
a California corporation, US 

4/2011 5/2014 

46 028626 2011.02.14 25354 2014.03.06 38,41 Pottle Productions Inc.,  
a California corporation, US 

4/2011 5/2014 

47 032438 2013.01.14 25355 2014.03.05 38 REFORMA ART S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

3/2013  

48 031299 2012.06.18 25356 2014.03.06 03,09,14,16,
18,25,35 

Guess?, Inc., US 9/2012  

49 032300 2012.12.13 25357 2014.03.06 41 OPEN ENGLISH, LLC,  
a company organized under the Laws 
of Delaware, United States of America, 
PA 

6/2013  

50 033269 2013.06.13 25358 2014.03.07 02 TM Investment Sp. z o.o., PL 8/2013  

51 033287 2013.06.18 25359 2014.03.07 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 8/2013  

52 031693 2012.08.30 25360 2014.03.10 34 Harrington Development Inc., PA 10/2012 5/2014 

53 032724 2013.03.04 25361 2014.03.06 41,43 BRICOMAX S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2013  

54 032359 2012.12.21 25362 2014.03.06 33 COLUSVIN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

3/2013  

55 032462 2013.01.16 25363 2014.03.10 09 SHENZHEN YONGNUO 
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., 
LTD., CN 

5/2013  

56 032471 2013.01.16 25364 2014.03.10 39 Enterprise Holdings, Inc., US 5/2013  

57 032472 2013.01.16 25365 2014.03.10 39 Enterprise Holdings, Inc., US 5/2013  

58 032473 2013.01.16 25366 2014.03.10 39 Enterprise Holdings, Inc., US 5/2013  

59 031624 2012.08.17 25367 2014.03.11 06,07,12, 
35,37 

AVIATEHNOLOGIE S.A., MD 9/2012 5/2014 

60 031932 2012.10.16 25368 2014.03.11 29 B.S.A. INTERNATIONAL, BE 12/2012  

61 031941 2012.10.18 25369 2014.03.11 02 DecoArt, Inc., a Kentucky corporation, 
US 

1/2013  

62 032446 2013.01.14 25370 2014.03.11 16,35 "TH AKC" Ltd., UA 5/2013 5/2014 

63 032459 2013.01.16 25371 2014.03.10 39 Enterprise Holdings, Inc., US 5/2013  

64 032693 2013.02.25 25372 2014.03.11 36 MOBIASBANCĂ-Groupe Societe  
Generale S.A., bancă comercială, MD 

4/2013 5/2014 

65 033299 2013.06.17 25373 2014.03.11 01,05,31 BASF Corporation, US 8/2013  

66 033302 2013.06.17 25374 2014.03.11 01,05,31 BASF Corporation, US 8/2013  

67 033324 2013.06.20 25375 2014.03.11 09 Shanghai Feixun Communication Co., 
Ltd., CN 

8/2013  

68 033347 2013.06.26 25376 2014.03.11 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 8/2013  

69 033004 2013.04.16 25377 2014.03.10 08 The Gillette Company, US 6/2013  

70 032639 2013.02.14 25378 2014.03.10 03 Shulton, Inc., US 5/2013  

71 032859 2013.03.25 25379 2014.03.10 25 Wrangler Apparel Corp., US 6/2013  

72 032301 2012.12.13 25380 2014.03.10 03 The Procter & Gamble Company, US 2/2013  

73 033034 2013.04.19 25381 2014.03.10 30 Publichne aktsionerne tovarystvo 
"Kharkivska biskvitna fabryka", UA 

6/2013  

74 032787 2013.03.14 25382 2014.03.06 35 Giti Tire Pte. Ltd, SG 7/2013  

75 032869 2013.03.28 25383 2014.03.10 30,35 ZUBENCO-V.N. S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2013  
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76 033023 2013.04.26 25385 2014.04.03 31,32,33, 
35,39,40 

BRAVO WINE S.R.L., MD 6/2013  

77 031622 2012.08.17 25386 2014.03.10 01,04,07,17 MAXIMUM AUTO S.R.L., MD 9/2012 5/2014 

78 031806 2012.09.25 25387 2014.03.13 35,37,38 ZUBAC Andrei, MD 11/2012  

79 032235 2012.11.30 25388 2014.03.13 30 Wm. WRIGLEY Jr. Company, US 3/2013  

80 032698 2013.02.26 25389 2014.03.13 34 J&J FOOD & BEVERAGES TRADING 
DMCC, AE 

6/2013  

81 032790 2013.03.12 25390 2014.03.13 05 Public Joint Stock Company 
"Pharmstandard-Leksredstva", RU 

7/2013  

82 032839 2013.03.21 25391 2014.03.13 30 Publichne aktsionerne tovarystvo 
"Kharkivska biskvitna fabryka", UA 

6/2013  

83 032923 2013.04.03 25392 2014.03.13 03 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

7/2013  

84 032853 2013.03.22 25393 2014.03.13 35 AM-SPOT S.R.L., MD 6/2013  

85 031573 2012.08.02 25394 2014.03.16 03,05 ALMEDI GRUP S.R.L., MD 9/2012 5/2014 

86 032084 2012.11.13 25395 2014.03.16 19 NECIAEV Vasilii, MD 12/2012 5/2014 

87 032085 2012.11.13 25396 2014.03.16 35 MORELLO Renato, MD 1/2013 5/2014 

88 032131 2012.11.16 25397 2014.03.16 27 RALINIX-COM S.R.L., firmă, MD 1/2013 5/2014 

89 030507 2012.01.23 25398 2014.03.13 33 IMPERIAL VIN S.A., MD 4/2012  

90 032476 2013.01.21 25399 2014.03.14 03 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

5/2013  

91 032521 2013.01.28 25401 2014.03.14 36 MOBIASBANCĂ-Groupe Societe  
Generale S.A., bancă comercială, MD 

4/2013 5/2014 

92 032827 2013.03.21 25402 2014.03.14 35,37 MOBILEMOL S.R.L., MD 6/2013  

93 033072 2013.04.26 25403 2014.03.14 44 LUŞINA Ludmila, MD 7/2013  

94 032765 2013.03.07 25404 2014.03.17 08,11,21 ETNOMAX S.R.L., firmă, MD 5/2013 5/2014 

95 033357 2013.06.28 25405 2014.03.17 29,30,35 MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD 8/2013  

96 033457 2013.07.09 25406 2014.03.17 01,05 BASF SE, DE 8/2013  

97 032816 2013.03.15 25407 2014.03.17 35,43 BALAN Valentin, MD 6/2013  

98 032931 2013.04.09 25408 2014.03.14 32,35 GELIBERT S.R.L., MD 6/2013  

99 032854 2013.03.22 25409 2014.03.17 05 Astellas Pharma Europe B.V., NL 7/2013  

100 032881 2013.03.26 25410 2014.03.17 05 ViiV Healthcare UK Limited, GB 6/2013  

101 033082 2013.04.29 25411 2014.03.18 16,41 MUNTEANU Dora, MD 8/2013  

102 029823 2011.09.19 25412 2014.03.18 11,35 TINA SERVICE S.R.L., MD 1/2012 5/2014 

103 032846 2013.03.25 25413 2014.03.17 05 COSMOVIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2013  

104 032847 2013.03.25 25414 2014.03.17 05 COSMOVIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2013  

105 032850 2013.03.25 25415 2014.03.17 05 COSMOVIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2013  

106 032924 2013.04.05 25416 2014.03.17 05 COSMOVIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2013  

107 027328 2010.06.23 25417 2014.03.18 16,35,41 ELIT CENTRU S.R.L.,  
agenţie de modele, MD 

9/2010  

108 031156 2012.05.25 25418 2014.03.19 05 Astellas Pharma Europe B.V., NL 7/2012  

109 031280 2012.06.15 25419 2014.03.19 05 Astellas Pharma Europe B.V., NL 7/2012  

110 031832 2012.09.28 25420 2014.03.19 02,03,04 Nigora Gold s.r.o., CZ 2/2013  

111 032951 2013.04.08 25421 2014.03.19 30,35,39, 
41,43 

STUCALOV Alexandr, MD 
PARINOV Alexandr, MD 

8/2013  

112 032982 2013.04.12 25422 2014.03.19 37,38,42 MEDIA SISTEM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

8/2013  

113 033002 2013.04.17 25423 2014.03.19 05 TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L., 
MD 

8/2013  

114 033051 2013.04.23 25424 2014.03.19 03 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., KR 

7/2013  

115 033205 2013.05.29 25425 2014.03.19 09,11,35 WITEZZE GRUPPE S.R.L., MD 8/2013  

116 033228 2013.06.05 25426 2014.03.19 32 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

8/2013  

117 033356 2013.06.26 25427 2014.03.19 11 PROPAP PRIM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

8/2013  
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118 033459 2013.07.10 25429 2014.03.19 39,42 United Parcel Service of America, Inc., 
US 

8/2013  

119 031728 2012.09.07 25430 2014.03.19 05,09,25,44 ELISEEVA Lada, RU 1/2013 5/2014 

120 031729 2012.09.07 25431 2014.03.19 03,05,10,11,
20,21,24,25,
28,29,30,32,
35,39,41,43 

ELISEEVA Lada, RU 1/2013 5/2014 

121 032735 2013.03.01 25434 2014.03.20 03,35,44 ADAM Marina, MD 6/2013  

122 032885 2013.03.28 25435 2014.03.20 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 7/2013  

123 032481 2013.01.21 25437 2014.03.21 43 CUROŞU Angela, MD 4/2013  

124 032878 2013.03.25 25438 2014.03.21 09 BOST HOLDINGS, KR 6/2013  

125 031777 2012.09.18 25440 2014.03.24 29,30 BRF S.A., BR 1/2013  

126 031778 2012.09.18 25441 2014.03.24 29,30 BRF S.A., BR 1/2013  

127 033246 2013.06.06 25442 2014.03.24 39 RAPID CURIER S.R.L., MD 9/2013  

128 033265 2013.06.07 25443 2014.03.24 16,35,41 AMBER-TERM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

9/2013  

129 033270 2013.06.13 25444 2014.03.24 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

9/2013  

130 033154 2013.05.20 25445 2014.03.24 43 MANIA S.R.L., MD 7/2013  

131 033341 2013.06.25 25446 2014.03.24 07 ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., 
LTD., CN 

9/2013  

132 033386 2013.07.01 25447 2014.03.24 11 Reinke Manufacturing Co., Inc., US 9/2013  

133 033403 2013.07.04 25448 2014.03.24 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

9/2013  

134 033404 2013.07.04 25449 2014.03.24 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

9/2013  

135 033440 2013.07.10 25450 2014.03.24 05 NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa  
companiei turceşti, MD 

8/2013  

136 033056 2013.04.24 25451 2014.02.22 07,35,37 VEILERT Vladimir, MD 7/2013  

137 030537 2012.01.26 25452 2014.03.24 09,38,39, 
40,41 

Yahoo! Inc., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

5/2012  

 

 
 

Lista m ărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2R 475 2024.04.20 07,09,35,42 MOLDOVAHIDROMAŞ, societate pe acţiuni, MD 

Str. Meşterul Manole nr. 7,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

 9/1994 

2 2R 500 2024.03.01 32 CARLSBERG BREWERIES A/S, DK 
Ny Carlsberg Vej 100, 1760 Copenhagen V, 
Danemarca 

 9/1994 

3 2R 525 2024.02.25 09 SPOROPTIC POUILLOUX S.A., FR 
28, rue Boissy d'Anglas, F-75008, Paris, Franţa 

 10/1994 

4 2R 712 2024.05.24 01 Nuplex Resins BV, NL 
Synthesebaan 1, 4612 RB Bergen op Zoom, 
Olanda 

 12/1994 

5 2R 757 2024.03.14 05 Nippon Soda Co., Ltd., JP 
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, 
Japonia 

 12/1994 



MD - BOPI 5/2014                                                                                             TRADEMARKS 
 

 102

 

1 2 3 4 5 6 7 
6 2R 790 2024.03.01 12 Opel Special Vehicles GmbH, DE 

Mainzer Strasse (Adam Opel AG - M55), 65428 
Ruesselsheim, Germania 

 12/1994 

7 2R 791 2024.03.01 12  Opel Special Vehicles GmbH, DE 
Mainzer Strasse (Adam Opel AG - M55), 65428 
Ruesselsheim, Germania 

 12/1994 

8 2R 882 2024.03.11 32 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,  
Statele Unite ale Americii 

 1/1995 

9 2R 883 2024.03.11 32 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,  
Statele Unite ale Americii 

 1/1995 

10 2R 930 2024.03.14 34 Peter Jackson (Overseas) Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, Anglia 

 2/1995 

11 2R 941 2024.03.18 33 The Absolut Company Aktiebolag, SE 
117 97 Stockholm, Suedia 

 2/1995 

12 2R 952 2024.04.14 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008 Paris, Franţa 

 2/1995 

13 2R 954 2024.04.14 03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008 Paris, Franţa 

 2/1995 

14 2R 1090 2024.02.07 32 Diageo Ireland, IE 
St. James's Gate, Dublin 8, Irlanda 

 3/1995 

15 2R 1102 2024.04.07 30 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., JP 
1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku, 
Osaka, Japonia 

 3/1995 

16 2R 1103 2024.04.07 30 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., JP 
1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku, 
Osaka, Japonia 

 3/1995 

17 2R 1212 2024.03.04 33 CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), FR 
21 boulevard Lundy, 51100 Reims, Franţa 

 4/1995 

18 2R 1219 2024.04.11 01,05 Bayer SAS, FR 
16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Franţa 

 4/1995 

19 2R 1220 2024.04.11 01,05 Bayer SAS, FR 
16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Franţa 

 4/1995 

20 2R 1262 2024.03.11 32 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,  
Statele Unite ale Americii 

 5/1995 

21 2R 1264 2024.03.11 32 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,  
Statele Unite ale Americii 

 5/1995 

22 2R 1399 2024.03.21 34 Gallaher Limited, GB 
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

 5/1995 

23 2R 1607 2024.03.28 01,02,06,07, 
08,09,11,16, 

19,20,27 

HEINZ GEORG BAUS, CH 
Wartbodenstrasse 35, 3626, Hünibach -Thun, 
Elveţia 

 6/1995 

24 2R 1658 2024.05.16 34 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

 6/1995 

25 2R 1676 2024.03.23 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

 7/1995 

26 2R 1677 2024.03.23 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

 7/1995 

27 2R 1679 2024.03.23 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

 7/1995 
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28 2R 1681 2024.05.18 10 LRC Products Limited, GB 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, Regatul 
Unit 

 7/1995 

29 2R 1734 2024.03.14 31 THE IAMS COMPANY, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,  
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii 

3/1995 7/1995 

30 2R 1735 2024.03.18 29,30,32 Gerber Emig Group Limited, GB 
Mallard Court, Express Park Bridgwater,  
Somerset, TA6 4RN, Anglia, Regatul Unit 

3/1995 7/1995 

31 2R 1740 2024.03.21 12 KIA MOTORS CORPORATION, KR 
231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, 
Republica Coreea 

2/1995 7/1995 

32 2R 1749 2024.04.18 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia 

 8/1995 

33 2R 1750 2024.04.18 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia 

 8/1995 

34 2R 1756 2024.03.23 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 8/1995 

35 2R 1759 2024.05.18 10 REGENT MEDICAL LIMITED, GB 
1 Silk Street, London EC2Y 8HQ, Regatul Unit 

 8/1995 

36 2R 1761 2024.04.25 34 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

 8/1995 

37 2R 1831 2024.02.24 29 ARLA FOODS AMBA, DK 
Sønderhøj 14, DK-8260, Viby J, Danemarca 

2/1995 8/1995 

38 2R 1832 2024.02.24 12 KIA MOTORS CORPORATION, KR 
231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, 
Republica Coreea 

2/1995 8/1995 

39 2R 1928 2024.05.18 05 LRC Products Limited, GB 
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH,  
Regatul Unit 

 9/1995 

40 2R 1930 2024.02.04 34 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

 9/1995 

41 2R 1931 2024.04.07 01,03,04 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

 9/1995 

42 2R 1937 2024.03.23 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 9/1995 

43 2R 1938 2024.03.23 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 9/1995 

44 2R 1942 2024.04.14 05 TAMBRANDS INC., US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,  
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii 

 9/1995 

45 2R 1944 2024.04.14 05 TAMBRANDS INC., US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,  
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii 

 9/1995 

46 2R 1981 2024.05.30 05 ZOETIS WHC 2 LLC, US 
100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, 
Statele Unite ale Americii 

4/1995 9/1995 

47 2R 1992 2024.05.26 01,09,11 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia 

 9/1995 

48 2R 1993 2024.05.26 01,09,11 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia 

 9/1995 

49 2R 1994 2024.05.26 09,11 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia 

 9/1995 

50 2R 1995 2024.05.26 03,08,15, 
20,22,34 

CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia 

 9/1995 
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51 2R 1996 2024.05.26 29 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia 

 9/1995 

52 2R 1997 2024.05.26 05 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia 

 9/1995 

53 2R 1998 2024.05.26 06 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia 

 9/1995 

54 2R 1999 2024.05.26 07 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia 

 9/1995 

55 2R 2000 2024.05.26 11 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia 

 9/1995 

56 2R 2001 2024.05.26 14,18,21,24, 
25,28,34 

CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia 

 9/1995 

57 2R 2002 2024.05.26 17 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia 

 9/1995 

58 2R 2123 2024.02.28 32 Diageo Ireland, IE 
St. James's Gate, Dublin 8, Irlanda 

 9/1995 

59 2R 2199 2024.03.18 01,03,05 AstraZeneca AB, SE 
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje, 
Suedia 

 11/1995 

60 2R 2200 2024.04.12 01,09,16 EASTMAN KODAK COMPANY, US 
343 State Street, Rochester, NY 14650,  
Statele Unite ale Americii 

 11/1995 

61 2R 2216 2024.03.15 05 AstraZeneca AB, SE 
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje, 
Suedia 

 11/1995 

62 2R 2217 2024.03.15 05 AstraZeneca AB, SE 
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje, 
Suedia 

 11/1995 

63 2R 2298 2024.06.03 01,10,16 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shiomomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia 

 11/1995 

64 2R 2330 2024.03.01 12 Opel Special Vehicles GmbH, DE 
Mainzer Strasse (Adam Opel AG - M55), 65428 
Ruesselsheim, Germania 

4/1995 11/1995 

65 2R 2331 2024.03.01 12 Opel Special Vehicles GmbH, DE 
Mainzer Strasse (Adam Opel AG - M55), 65428 
Ruesselsheim, Germania 

4/1995 11/1995 

66 2R 2332 2024.03.01 12 Opel Special Vehicles GmbH, DE 
Mainzer Strasse (Adam Opel AG - M55), 65428 
Ruesselsheim, Germania 

4/1995 11/1995 

67 2R 2334 2024.03.01 12 Opel Special Vehicles GmbH, DE 
Mainzer Strasse (Adam Opel AG - M55), 65428 
Ruesselsheim, Germania 

4/1995 11/1995 

68 2R 2396 2024.07.11 12 CYCLEUROPE INDUSTRIES, FR 
161 rue Gabriel Péri, 10100 ROMILLY SUR 
SEINE, Franţa 

7/1995 12/1995 

69 2R 2407 2024.03.25 09,41 Home Box Office, Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
1100 Avenue of the Americas, New York,  
New York 10036, Statele Unite ale Americii 

4/1995 12/1995 

70 2R 2408 2024.03.25 09,41 Home Box Office, Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
1100 Avenue of the Americas, New York,  
New York 10036, Statele Unite ale Americii 

4/1995 12/1995 

71 2R 2409 2024.03.25 09,41 Home Box Office, Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
1100 Avenue of the Americas, New York,  
New York 10036, Statele Unite ale Americii 

4/1995 12/1995 

72 2R 2418 2024.03.17 06,12 FEDERAL-MOGUL AFTERMARKET UK LIMI-
TED, GB 
Manchester International Office Centre, Styal 
Road, Manchester M22 5TN, Regatul Unit 

4/1995 12/1995 
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73 2R 2462 2024.03.14 03 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 

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

4/1995 12/1995 

74 2R 2466 2024.03.15 05 AstraZeneca AB, SE 
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje, 
Suedia 

 12/1995 

75 2R 2468 2024.03.15 05 AstraZeneca AB, SE 
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje, 
Suedia 

 12/1995 

76 2R 2469 2024.03.15 05 AstraZeneca AB, SE 
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje, 
Suedia 

 12/1995 

77 2R 2470 2024.03.15 05 AstraZeneca AB, SE 
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje, 
Suedia 

 12/1995 

78 2R 2472 2024.03.15 05 AstraZeneca AB, SE 
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje, 
Suedia 

 12/1995 

79 2R 2473 2024.03.15 10 AstraZeneca AB, SE 
Västra Mälarehamnen 9, 151 85 Södertälje, 
Suedia 

 12/1995 

80 2R 2515 2024.02.22 01,05 Hermes Süssstoff AG (Hermes Edulcorants S.A.) 
(Hermes Sweeteners LTD.), CH 
Ankerstrasse 53, CH-8026, Zürich, Elveţia 

4/1995 12/1995 

81 2R 2554 2024.05.04 39 Vanguard Trademark Holdings USA LLC, US 
600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri, 
63105, Statele Unite ale Americii 

 12/1995 

82 2R 2630 2024.03.31 05 Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Regatul Unit 

5/1995 12/1995 

83 2R 2768 2024.05.25 01,17,22, 
23,24,25 

KERMEL, Société par Actions Simplifiée, FR 
20 Rue Ampere, 68000, Colmar, Franţa 

8/1995 1/1996 

84 2R 2810 2024.03.25 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

85 2R 2812 2024.03.25 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

86 2R 2813 2024.03.25 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

87 2R 2815 2024.03.25 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

88 2R 2816 2024.03.25 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

89 2R 2817 2024.03.25 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

90 2R 2818 2024.03.25 03,05,06,16, 
18,20,21,28 

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

 1/1996 

91 2R 2819 2024.03.25 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

92 2R 2820 2024.03.25 03,05,06,16, 
18,20,21,28 

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

 1/1996 

93 2R 2821 2024.03.25 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

94 2R 2822 2024.03.25 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

95 2R 2823 2024.03.25 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

96 2R 2824 2024.03.25 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 
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97 2R 2916 2024.06.03 09,10 NIKON CORPORATION, JP 

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8331, Japonia 

 1/1996 

98 2R 2917 2024.06.03 09,10 NIKON CORPORATION, JP 
12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-8331, Japonia 

 1/1996 

99 2R 3196 2024.12.30 01,05 Rohm and Haas Company, US 
100 Independence Mall West, Philadelphia, PA 
19106-2399, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

100 2R 3212 2024.03.23 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street,  McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

101 2R 3213 2024.03.23 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

102 2R 3214 2024.03.23 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

103 2R 3215 2024.03.23 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

104 2R 3216 2024.03.23 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

105 2R 3217 2024.03.23 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

106 2R 3219 2024.03.23 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street,  McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

107 2R 3220 2024.03.23 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

108 2R 3224 2024.03.23 29,30,31,32 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

109 2R 3226 2024.03.23 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

110 2R 3227 2024.03.23 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

111 2R 3273 2024.04.05 01,03,04,16, 
18,19,25,28, 
30,32,35,36, 

37,39,40,41,42 

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

 3/1996 

112 2R 3274 2024.04.05 01,03,04,16, 
18,19,25,28, 
30,32,35,36, 
37,40,41,42 

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

 3/1996 

113 2R 3293 2024.04.07 07,09,11 EBARA CORPORATION, JP 
11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, TOKYO, Japonia 

 3/1996 

114 2R 3407 2024.07.14 09,38,41 NBCUniversal Media, LLC, US 
30 Rockefeller Plaza NEW YORK, New York 
10112, Statele Unite ale Americii 

10/1995 3/1996 

115 2R 3488 2024.12.30 01 Rohm and Haas Company, US 
100 Independence Mall West Philadelphia,  
Pennsylvania 19106-2399,  
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

116 2R 3669 2024.03.17 06,12,17 Federal-Mogul Limited, GB 
Manchester International Office Centre, Styal 
Road, Manchester M22 5TN, Regatul Unit 

9/1995 4/1996 

117 2R 3707 2024.09.27 09 MATTEL, Inc., US 
333 Continental Boulevard, El Segundo,  
California 90245-5012, Statele Unite ale Americii 

11/1995 5/1996 
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118 2R 4153 2024.12.29 01 Rohm and Haas Company, US 

100 Independence Mall West, Philadelphia, 
Pennsylvania 19106-2399,  
Statele Unite ale Americii 

4/1996 11/1996 

119 2R 4498 2024.04.07 07,09,11 EBARA CORPORATION, JP 
11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, TOKYO, Japonia 

9/1996 3/1997 

120 R 11095 2023.08.15 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, 
Chişinău, Republica Moldova 

12/2003 10/2004 

121 R 11341 2024.02.11 33 Agrovin Bulboaca S.A., MD 
Str. Dacia, MD-6512, Bulboaca, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

6/2004 11/2004 

122 R 11358 2024.04.14 29,30,32 ORHEI-VIT S.A., MD 
Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, Orhei, Republica 
Moldova 

7/2004 11/2004 

123 R 11449 2023.10.03 25,35 FLOARE, Open Joint-Stock Company, MD 
Str. Comunistă nr. 181, MD-3200, Tighina,  
Republica Moldova 

7/2004 12/2004 

124 R 11529 2023.11.12 35,37 ELECTROCON S.A., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 14, ap. 1,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

7/2004 1/2005 

125 R 11842 2023.08.26 35,38 CERNEI Andrei, MD 
Str. Sportivă nr. 11, MD-5008,  
Mărculeşti, Floreşti, Republica Moldova 

10/2004 3/2005 

126 R 11928 2024.02.26 05 VASILIEVA Tatiana, MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 13, bloc 1, ap. 32,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

11/2004 4/2005 

127 R 11970 2024.02.27 12 Likinskii avtobusnîi zavod OOO, RU 
Moskovskaia obl., 142670, g. Likino-Dulevo, 
ul. Kalinina, 1, Federaţia Rusă 

10/2004 4/2005 

128 R 12016 2024.01.19 33 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

11/2004 4/2005 

129 R 12042 2024.02.26 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, 
Chişinău, Republica Moldova 

11/2004 4/2005 

130 R 12067 2024.01.22 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, 
Chişinău, Republica Moldova 

11/2004 4/2005 

131 R 12068 2024.01.22 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, 
Chişinău, Republica Moldova 

11/2004 4/2005 

132 R 12084 2024.03.09 32,43 Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, DE 
Domring, 59581 Warstein, Germania 

11/2004 4/2005 

133 R 12103 2024.04.01 05 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
D-51368, Leverkusen, Germania 

11/2004 5/2005 

134 R 12104 2024.04.02 32,33 SPM GROUP, societate pe acţiuni de ştiinţă  
şi producţie, MD 
Str. Costiujeni nr. 16,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

11/2004 5/2005 

135 R 12118 2023.12.15 33 ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie, 
MD 
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 

11/2004 5/2005 

136 R 12134 2023.02.25 09,16,18,25, 
30,32,35,37, 

38,39,43 

CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate pentru 
copii, MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 17, bloc 4,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

6/2004 5/2005 

137 R 12166 2024.04.22 29,30 BRF S.A., BR 
Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, City of Itajai, 
State of Santa Catarina, Brazilia 

12/2004 5/2005 
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138 R 12172 2024.03.25 02,25,35, 

37,42 
EXTRA-K S.A., MD 
Str. Munceşti nr. 123 A,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

12/2004 5/2005 

139 R 12197 2024.04.07 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, 
Chişinău, Republica Moldova 

12/2004 5/2005 

140 R 12199 2024.04.07 30,35 NEFIS  S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

12/2004 5/2005 

141 R 12200 2024.04.07 30,35 NEFIS  S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

12/2004 5/2005 

142 R 12387 2024.05.28 05 Gerd Petrik, CH 
Via Collina 43, CH 6612 Ascona, Elveţia 

1/2005 6/2005 

143 R 12457 2024.03.10 33 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, Cricova,  
Republica Moldova 

2/2005 7/2005 

144 R 12480 2023.12.02 33,35,39 DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Industrială nr. 40,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

11/2004 7/2005 

145 R 12547 2024.03.10 33 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1,  
MD-2084, Cricova, Republica Moldova 

3/2005 8/2005 

146 R 12578 2024.06.21 16,35,38, 
41,42 

AGENŢIA INFORMAŢIONALĂ DE STAT 
MOLDPRES, întreprindere de stat, MD 
Str. A. Puşkin nr. 22,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

3/2005 8/2005 

147 R 12590 2024.03.09 32,43 Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, DE 
Domring, 59581 Warstein, Germania 

3/2005 8/2005 

148 R 12848 2024.07.30 05 ViiV Healthcare UK Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Regatul Unit 

6/2005 11/2005 

149 R 12907 2024.08.18 05 SmithKline Beecham Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Regatul Unit 

6/2005 12/2005 

150 R 12916 2024.03.29 29 JARDAN Vladimir, MD 
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

7/2005 12/2005 

151 R 13003 2024.10.07 05 Gerd Petrik, CH 
Via Collina 43, CH 6612 Ascona, Elveţia 

7/2005 12/2005 

152 R 13185 2024.01.22 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, 
Chişinău, Republica Moldova 

4/2005 2/2006 

153 R 13349 2023.12.18 19,21,35,40 MACON S.A., combinat de materiale  
de construcţii, MD 
Str. Uzinelor nr. 104,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

1/2005 4/2006 

154 R 13914 2024.03.11 16,21,33, 
35,39 

EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

8/2005 
4/2006 

9/2006 

155 R 21370 2024.02.18 16,35,41,42 Gallup, Inc., US 
The Gallup Organization, 1001 Gallup Drive, 
Omaha, NE 68102, Statele Unite ale Americii 

11/2009 7/2011 

156 R 21371 2024.02.18 16,35,41,42 Gallup, Inc., US 
The Gallup Organization, 1001 Gallup Drive, 
Omaha, NE 68102, Statele Unite ale Americii 

11/2009 7/2011 

157 R 21372 2024.02.18 16,35,41,42 Gallup, Inc., US 
The Gallup Organization, 1001 Gallup Drive, 
Omaha, NE 68102, Statele Unite ale Americii 

11/2009 7/2011 

158 R 21373 2024.02.18 16,35,41,42 Gallup, Inc., US 
The Gallup Organization, 1001 Gallup Drive, 
Omaha, NE 68102, Statele Unite ale Americii 

11/2009 7/2011 

159 R 21374 2024.02.18 16,35,41,42 Gallup, Inc., US 
The Gallup Organization, 1001 Gallup Drive, 
Omaha, NE 68102, Statele Unite ale Americii 

11/2009 7/2011 
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IV 

Indica ţii geografice, denumiri de origine, 
specialit ăţi tradi ţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la 
care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare a 
acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; 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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Indica ţii geografice, denumiri de origine, specialit ăţi 
tradi ţionale garantate pentru care este solicitat ă 

protec ţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 
traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri 

de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no. 
66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to 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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Lista denumirilor de origine c ărora le-a fost acordat ă protec ţie  
în Republica Moldova, în luna aprilie 2014, conform  

Aranjamentului de la Lisabona privind protec ţia denumirilor 
de origine a produselor şi înregistrarea lor interna ţional ă 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea de 
origine a produsului, transliteraţia / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului  

 
Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliterarea/traducerea Produsul 

1 AO 0915 2013.04.22 GE 
 

ACHARULI CHLECHILI caşcaval 

2 AO 0916 2013.04.22 GE 
 

IMERULI KVELI Caşcaval 

3 AO 0917 2013.04.22 GE 

 

KARTULI KVELI caşcaval 

4 AO 0918 2013.04.22 GE 

 

MEGRULI SULGUNI caşcaval 

5 AO 0919 2013.04.22 GE მესხური ჩეჩილი MESKHURI CHECHILI caşcaval 

6 AO 0920 2013.04.22 GE სვანური სულგუნი SVANURI SULGUNI caşcaval 

7 AO 0921 2013.04.22 GE თუშური გუდა TUSHURI GUDA caşcaval 
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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 INDUSTRIAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLET IN OF INDUSTRIAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of 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 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs  

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may 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. 02-04  

(21) f 2014 0001 
(22) 2014.01.13 
(28) 4 

(71)(72) BECHER Valeriu, MD 

Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, 
Republica Moldova 

(54) Încălţăminte, talp ă 

 
(55) 
 

 

 

 
1.1  1.2 

 
 

 
2  3.1 

 

 

 
3.2  4.1 

 

 
4.2 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2014 0022 

(22) 2014.03.26 
(28) 1 

(71) EURO-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 

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

(74) ULANOV Denis 
(54) Butelie  

(55) 
 

 

 

1.1  1.2  1.3 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2014 0024 
(22) 2014.03.28 
(28) 1 

(71) EURO-ALCO S.R.L., ÎNTREPRINDERE 

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

(74) ULANOV Denis 
(54) Butelie  

(55) 
 

 

 

1.1  1.2  1.3 
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(51) LOC (9) Cl. 09-02  

(21) f 2014 0019 

(22) 2014.03.25 
(28) 3 

(71) OAO PUŞKINSKI ZAVOD, RU 
Iaroslavsckoe şosse nr. 1-A, 141200, 

Puşkino, Moscova, Federaţia Rusă 
(72) SAFONOVA Natalia Petrovna, RU 
(74) MARGINE Ion 
(54) Canistre  

 
(55) 

  
 

 

  

 

 

 

 

1.1  1.2  1.3  1.4  1.5 

 
 

   

 
1.6  2.1  2.2  2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
(21) f 2014 0019 
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2.4  2.5  2.6  3.1 

 

 

 

 

  

3.2  3.3  3.4  3.5 

 
 

 

3.6 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2013 0119 
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(22) 2013.12.27 
(28) 2 

(57) Culori revendicate:  
 modelul 1 - galben, roşu, negru, sur, violet, 

alb, liliachiu, vişiniu, auriu;  

 modelul 2 - galben, roşu, negru, sur, violet, 
alb, liliachiu, vişiniu, auriu 

(71) (72) DRAGNEV Valeriu, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4,  

 MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Set de etichete  

 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 
 

 

 

 

1.1  1.2 
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(21)   f 2013 0119 

 
 
 

 

 
2.1  2.2 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele 

conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), 
titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de 
desene  
şi modele 
industriale 
(numărul 
desenului  
şi modelului 
industrial)  

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 1542 2014.04.23 2018.08.02 f 2013 0085 2013.08.02 01-01 8 GRADINAR Serghei, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 30, 
MD-4101, Cimişlia,  
Republica Moldova 

10/2013 

2 1543 2014.04.23 2018.08.16 f 2013 0089 2013.08.16 06-01 1 BURLACU Ştefan, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 20, ap. 4, 
MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

10/2013 

3 1544 2014.04.30 2018.08.22 f 2013 0090 2013.08.22 07-99 1 MARGARINT Anatolie, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 20, 
ap. 60, MD-2044, Chişinău,  
Republica Moldova 

10/2013 

4 1545 2014.04.30 2018.05.23 f 2013 0049 2013.05.23 09-01 1 BUKET MOLDAVII, 
SOCIETATE PE ACŢIUNI 
DE TIP INCHIS, MD 
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, 
Republica Moldova 

9/2013 

5 1546 2014.04.23 2018.06.17 f 2013 0066 2013.06.17 11-02 24 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

9/2013 

6 1547 2014.04.30 2017.12.17 f 2012 0116 2012.12.17 18-03 3 ROGOB S.R.L.,  
FIRMĂ DE PRODUCŢIE  
ŞI COMERŢ, MD 
Str. Alexandru Ioan Cuza 
nr.13, MD-2089, Ciorescu, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

10/2013 

7 1548 2014.04.30 2016.12.09 f 2011 0082 2011.12.09 19-08 21 (1, 2, 
3, 4, 8, 
12, 16, 
23, 24, 
25, 26, 
27, 28, 
29, 30, 
31, 32, 
33, 34, 
35, 36) 

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

6/2012 

8 1549 2014.04.22 2018.08.05 f 2013 0086 2013.08.05 30-02 2 RACU Alisa, MD 
MD-5106, Donduşeni, 
Donduşeni, Republica 
Moldova 

10/2013 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în aprilie 2014 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 

numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 1523 02-02 f 2013 0051 2013.05.30 14 CEBOTARESCU Dumitru, MD 2/2014 
2 1524 06-01 f 2013 0074 2013.06.27 3 R & DESIGN S.R.L.,  

SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 
2/2014 

3 1525 09-01 f 2013 0044 2013.04.24 1 FABRICA DE STICLĂ  
DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE 
DE STAT, MD 

2/2014 

4 1526 11-02 f 2013 0062 2013.06.17 26 GÎRBU Anatolie, MD 2/2014 
5 1527 11-02 f 2013 0064 2013.06.17 26 GÎRBU Anatolie, MD 2/2014 
6 1528 11-02 f 2013 0065 2013.06.17 26 GÎRBU Anatolie, MD 2/2014 

 
 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului  

de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene  
şi modele industriale reînnoite, (numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa,  

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene 
şi modele 

industriale reînnoite  

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 651 2019.04.02 f 2004 0052 2004.04.02 09-01, 
03 

5 VINREAL S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Ferapontievscaia nr.1, UTA 
Găgăuzia, Comrat, Republica 
Moldova 

11/2004 
8/2005 

2 684 2019.04.06 f 2004 0057 2004.04.06 09-01 4 ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL 
STRĂIN "RENAISSANCE-
PERFECT" S.R.L., MD 
Str. Chişinăului nr. 94A, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica 
Moldova 

2/2005 
10/2005 

3 698 2019.05.10 f 2004 0078 2004.05.10 09-01 2 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004,  Chişinău, Republica 
Moldova 

3/2005 
11/2005 

4 713 2019.05.05 f 2004 0075 2004.05.05 09-03; 
13-99 

8 LUMINA S.R.L., MD 
Str. Pădurii nr. 19,  
MD-2002, Chişinău, Republica 
Moldova 

4/2005 
12/2005 

5 1196 2019.03.11 f 2009 0011 2009.03.11 19-08 1 BOGDANOVA Maria, MD 
Str. Trifan Baltă nr. 2,  
MD-2028, Chişinău, Republica 
Moldova 

6/2009 
2/2010 
5/2010 

6 1199 2018.12.23 f 2008 0098 2008.12.23 25-01 30 MACON S.A., MD 
Str. Uzinelor nr. 104,  
MD-2032, Chişinău, Republica 
Moldova 

4/2009 
2/2010 
5/2010 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului 

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
(23)(30) 

Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale  

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/080145 2013.02.13 MUELLER & 
MEIRER 
LEDERWARENFAB
RIK GMBH, DE 

Cataramă / Belt buckle / 
Boucle de ceinture 

08-07 1 2018.02.13 32/2013 

2 DM/080578 2013.04.09 CERTINA AG 
(CERTINA SA) 
(CERTINA LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch /  
Montre-bracelet 

10-02 1 2018.04.09 40/2013 

3 DM/080579 2013.04.09 TISSOT SA  
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), CH 

Ceas de buzunar / 
Pocket watch /  
Montre de poche 

10-02 1 2018.04.09 40/2013 

4 DM/080581 2013.04.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

10-02 7 2018.04.10 40/2013 

5 DM/080582 2013.04.10 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Ceas / Watch / Montre 10-02 1 2018.04.10 40/2013 

6 DM/080589 2013.04.10 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch /  
Montre-bracelet 

10-02 1 2018.04.10 40/2013 

7 DM/080590 2013.04.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas cu ecran digital; 
ceas de mână / Watch 
with digital display; 
wristwatch / Montre à 
affichage digital; montre-
bracelet 

10-02 2 2018.04.10 40/2013 

8 DM/080592 2013.04.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

10-02 3 2018.04.10 40/2013 

9 DM/080593 2013.04.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

10-02 3 2018.04.10 40/2013 

10 DM/080595 2013.04.10 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

10-02 10 2018.04.10 40/2013 

11 DM/080634 2013.04.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch /  
Montre-bracelet 

10-02 1 2018.04.16 41/2013 

12 DM/080665 2013.04.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână; 
cadran; sticle pentru 
ceas / Wristwatches; 
dial; watch glasses / 
Montres-bracelets; 
cadran; verres de 
montres 

10-02, 07 5 2018.04.16 41/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 DM/081735 2013.08.09 
 

2013.03.28,  
002211490, 

EM 

INTERSNACK 
GROUP GMBH & 
CO. KG, DE 

Chipsuri / Chips / Chips 01-01 17 2018.08.09 38/2013 

14 DM/081788 2013.08.21 
 

2013.05.17, 
002239566, 

EM 

INTERSNACK 
GROUP GMBH & 
CO. KG, DE 

Biscuit / Cracker / 
Biscuit salé 

01-01 1 2018.08.21 39/2013 

 
 
 

 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului  
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare  

a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)  
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale  
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01-01 DM/081735 2013.08.09 
 

2013.03.28,  
002211490, EM

INTERSNACK 
GROUP GMBH & CO. 
KG, DE 

Chipsuri / Chips / Chips 17 2018.08.09 38/2013 

01-01 DM/081788 2013.08.21 
 

2013.05.17, 
002239566, EM

INTERSNACK 
GROUP GMBH & CO. 
KG, DE 

Biscuit / Cracker / Biscuit salé 1 2018.08.21 39/2013 

08-07 DM/080145 2013.02.13 MUELLER & MEIRER 
LEDERWARENFABRI
K GMBH, DE 

Cataramă / Belt buckle /  
Boucle de ceinture 

1 2018.02.13 32/2013 

1 2 3 4 5 6 7 9 

10-02 DM/080578 2013.04.09 CERTINA AG 
(CERTINA SA) 
(CERTINA LTD.), CH 

Ceas de mână / Wristwatch /  
Montre-bracelet 

1 2018.04.09 40/2013 

10-02 DM/080579 2013.04.09 TISSOT SA 
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), CH 

Ceas de buzunar / Pocket 
watch / Montre de poche 

1 2018.04.09 40/2013 

10-02 DM/080581 2013.04.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

7 2018.04.10 40/2013 

10-02 DM/080582 2013.04.10 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Ceas / Watch / Montre 1 2018.04.10 40/2013 

10-02 DM/080589 2013.04.10 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Ceas de mână / Wristwatch /  
Montre-bracelet 

1 2018.04.10 40/2013 



MD - BOPI 5/2014                                                                                              DESIGN 

 128 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10-02 DM/080590 2013.04.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas cu ecran digital; ceas  
de mână / Watch with digital 
display; wristwatch / Montre à 
affichage digital; montre-
bracelet 

2 2018.04.10 40/2013 

10-02 DM/080592 2013.04.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

3 2018.04.10 40/2013 

10-02 DM/080593 2013.04.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

3 2018.04.10 40/2013 

10-02 DM/080595 2013.04.10 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

10 2018.04.10 40/2013 

10-02 DM/080634 2013.04.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / Wristwatch /  
Montre-bracelet 

1 2018.04.16 41/2013 

10-02, 
07 

DM/080665 2013.04.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână; cadran; 
sticle pentru ceas / 
Wristwatches; dial; watch 
glasses / Montres-bracelets; 
cadran; verres de montres 

5 2018.04.16 41/2013 

 

 
 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 
şi modele 

industriale reînnoite 
(nr. desenului  

şi modelului industrial 
reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/044946 TISSOT S.A., CH 2 2018.08.24(3R) 1/1999 35/2013 

2 DM/045248 JANOME SEWING MACHINE 
COMPANY LIMITED, JP 

1 2018.09.16(3R) 2/1999 38/2013 

3 DM/045506 DAIMLER AG, DE 1 2018.10.16(3R) 3/1999 38/2013 

4 DM/062998 VAILLANT GMBH, DE 2 2017.12.09(2R) 11/2003 37/2013 

5 DM/064245 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.09.05(2R) 4/2004 36/2013 

6 DM/064276 MOVADO WATCH COMPANY S.A., 
CH 

2 2018.09.03(2R) 4/2004 36/2013 

7 DM/064281 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 
S.A., CH 

1 2018.09.09(2R) 4/2004 37/2013 

8 DM/064297 MOVADO WATCH COMPANY S.A., 
CH 

1 2018.09.03(2R) 4/2004 35/2013 

9 DM/064330 DAIMLER AG, DE 4(1, 2, 3, 4) 2018.09.16(2R) 4/2004 38/2013 

10 DM/064342 DAIMLER AG, DE 3 2018.09.16(2R) 4/2004 38/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 

11 DM/064553 HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

12(1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 
15, 17, 18, 20, 22) 

2018.10.30(2R) 6/2004 37/2013 

12 DM/070623 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE SWATCH 
GROUP MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

5(1, 2, 3, 4, 5) 2018.08.26(1R) 2/2009 35/2013 

13 DM/070624 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

7 2018.08.26(1R) 2/2009 35/2013 

14 DM/070677 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

1 2018.09.08(1R) 2/2009 37/2013 

15 DM/070678 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

3 2018.09.08(1R) 2/2009 37/2013 

16 DM/070679 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

1 2018.09.08(1R) 2/2009 37/2013 

17 DM/070747 SAVERGLASS, FR 1 2018.09.15(1R) 3/2009 38/2013 

18 DM/070801 ELBI ELEKTRIK ULUSLARARASI 
TICARET VE SANAYI ANONIM 
SIRKETI, TR 

1 2018.09.04(1R) 3/2009 36/2013 

19 DM/071160 SAVERGLASS, FR 1 2018.12.16(1R) 6/2009 38/2013 
 



1
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VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protec ţie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor 

de protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date 

despre cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; 

decăderi din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments 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 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

031849 -   4/2013 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 

2 
 

Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

033063 -   7/2013 
 
 
 
 

(730)  
BRF - Brasil Foods S/A, BR 
R Jorge Tzachel, 475, City  
of Itajai, State of Santa Catarina, 
Brazilia 

(730)  
BRF S.A., BR 
Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, 
City of Itajaí, State of Santa 
Catarina, Brazilia 

3 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

033074 -   8/2013 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 

4 Marcă 001824 R 721 12/1994 
 

(730)  
SANDVIK TAMROCK OY, FI 

(730)  
Sandvik Mining and Construction 
OY, FI  

5 Mărci 000700 
000957 

R 745  
R 760 

12/1994 
  8/2004 

 
 

(730)  
S.A.F. LLI GALLI, CAMIS & 
STOCK, CH 
Via ten. Col. Galli, 29-6830 
Chiasso, Elveţia 
 

(730)  
F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK 
AG, CH 
c/o Stock Spirits Group Services 
AG, Dammstrasse 19, 6301 Zug, 
Elveţia 

6 Mărci 001413 
001422 

 
 

005002 

R 1495  
R 1504  

 
 

R 4724 

  1/1995 
  6/1995 
  3/2005 

 
  2/1997 
  7/1997 
  3/2006 

(730)  
Ronda General Mitre, 149, 
08022 Barcelona, Spania 
 
 

(730)  
Plaça Xavier Cugat, número 2, 
Edificio D, 3a planta, 08174 SANT 
CUGAT DEL VALLES (Barcelona), 
Spania 
 

7 Marcă 001463 R 1529   1/1995 
  6/1995 
10/2004 

 

(730)  
100 Manhattanville Road,  
Purchase, N.Y. 10577,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
401 Park Avenue South,  
New York, N.Y. 10016,  
Statele Unite ale Americii 

8 Marcă 001329 R 1575 1/1995 
6/1995 
8/2004 

 

(730)  
Old Orchard Road, Armonk, 
N.Y. 10504, Statele Unite  
ale Americii 

(730)  
New Orchard Road, 10504 
ARMONK, N.Y., Statele Unite  
ale Americii 

9 Marcă 003217 R 2025 9/1995 
6/2005 

 

(730)  
1-7, Yukigaya Ohtsuka-cho 
Ohta-ku, Tokyo, Japonia 

(730)  
1-7, Yukigaya-otsukamachi, Ota-ku, 
Tokyo, Japonia 

10 Marcă 003853 R 2739 1/1996 
4/2005 
7/2005 

 

(730)  
Davide Campari - Milano S.p.A., 
IT 
Via Filippo Turati 27, 20121 
Milano, Italia 
 

(730)  
DAVIDE CAMPARI - MILANO 
S.P.A., IT 
Via Franco Sacchetti, 20, I-20099 
SESTO SAN GIOVANNI 
(MILANO), Italia 



MD - BOPI 5/2014 

 133

 

1 2 3 4 5 6 7 
11 Marcă 004088 R 3173 2/1996 

6/2004 
 
 

(730)  
WARNER COMUNICATIONS 
INC., CORPORATIA STATULUI 
DELAWERE, US 
75 ROCKEFELLER PLAZA, 
NEW YORK, NEW YORK 
10019, Statele Unite ale 
Americii 

(730)  
Warner Communications LLC, US 
 
 
One Time Warner Center,  
New York, New York, 10019,  
Statele Unite ale Americii 

12 Mărci 000814 
 
 
 

001164 

R 3641  
 
 
 

R 3644 

11/1995 
  4/1996 
10/2004 

 
11/1994 
 4/1996 
  6/2005 

(730)  
Portugal Venture Limited, GB 
 
8 Henrietta Place, London W1G 
0NB, Regatul Unit 

(730)  
GEO G. SANDEMAN SONS & 
CO., LIMITED, GB 
400 Capability Green, Luton, 
Bedfordshire, Regatul Unit 
 

13 Mărci 005361 
 
 
 

005739 
 
 
 

014232 
 
 

013859 
 
 

014228 
 
 

014229 
 
 

015365 
 
 

014765 
 
 

014230 
 
 

014231 
 
 

015144 
015148 

 
014488 
014489 
014492 

 
014038 
015146 

 
014967 

4827  
 
 
 

R 5268 
 
 
 

11260 
 
 

11551 
 
 

11946 
 
 

12030 
 
 

12274 
 
 

12442 
 
 

12473 
 
 

12630 
 
 

12761 
12764 

 
12804 
12805 
12806 

 
12914 
12921 

 
13038 

  8/1996 
  8/1997 
12/2006 

 
8/1997 
  1/1998 
12/2006 

 
  5/2004 
10/2004 

 
  8/2004 
  1/2005 

 
  6/2004 
  4/2005 

 
11/2004 
  4/2005 

 
12/2004 
  5/2005 

 
  2/2005 
  7/2005 

 
11/2004 
  7/2005 

 
  4/2005 
  9/2005 

 
  5/2005 
10/2005   

 
  6/2005 
11/2005 

 
 

  7/2005 
12/2005 

 
  3/2005 
  1/2006 

(730)  
EURO-ALCO S.A., MD 
 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 
 

14 Marcă 013468 10110   9/2003 
  2/2004 

(730)  
Gabiny S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

(730)  
Gabiny S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
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1 2 3 4 5 6 7 
15 Mărci 014019 

014020 
 

014077 

11628 
11629 

 
11782 

  8/2004 
  1/2005 

 
  9/2004 
  2/2005 

 

(730)  
ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
 
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
ALIANŢA-VIN S.R.L.  
întreprindere mixtă, MD 
str. Orhei nr. 38, MD-3701, 
Străşeni, Republica Moldova 
 

16 Marcă 014467 12184 12/2004 
   5/2005 

 
 
 

(730)  
MECAGRO, Institut de Cercetări 
pentru Mecanizarea  
şi Electrificarea Agriculturii, 
întreprindere de stat, MD 

(730)  
Întreprinderea de Stat Institutul  
de Tehnică Agricolă "MECAGRO", 
MD 
 

17 Marcă 014260 12691 11/2004 
10/2005 

 
 

(730)  
Calea Orheiului nr. 111, bloc 4, 
ap. 72, MD-2020, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)  
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, 
Bender, Republica Moldova 

18 Mărci 020763 
 
 

021136 

16405 
 
 

16942 

12/2007 
  5/2008 

 
  4/2008 
  9/2008 

(730)  
Str. Ghica-Vodă nr. 8, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Pădurii nr. 19, MD-2002, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

19 Marcă 028247 22560   2/2011 
  6/2012 

 
 
 

(730)  
Obscestvo s Ogranicennoi 
Otvetstvennostiu 
"Electrotechniceskaia Compania 
Flavir", RU 
111141, or. Moskva, 3-i proezd 
Perova Polea, dom 8, str. 11, 
Federaţia Rusă 

(730)  
Obscestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu 
"Electrotechniceskaia Compania", 
RU 
ul. Ugreşskaia, dom 2, str. 25,  
g. Moskva 115088, Federaţia 
Rusă 

20 Marcă 031319 23882   7/2012 
  5/2013 

 
 
 

(511)  
01 - produse chimice destinate 
agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, 
preparate chimice şi/sau 
biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate 
pentru reglarea creşterii 
plantelor, preparate chimice 
pentru tratarea seminţelor, 
agenţi tensioactivi, produse 
chimice naturale sau artificiale 
pentru uz în calitate de 
atractanţi sexuali sau agenţi de 
confuzie a insectelor; 
05 - preparate pentru 
distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor, insecticide, fungi-
cide, erbicide, pesticide; 
31 - produse agricole, horticole 
şi forestiere, şi anume seminţe, 
boabe, seminţe sau părţi 
vegetale ale plantelor tratate cu 
pesticide şi/sau produse 
chimice/biologice, neincluse în 
alte clase. 

(511)  
01 - produse chimice destinate 
agriculturii, horticulturii şi 
silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, 
preparate chimice şi/sau biologice 
pentru managementul stresului la 
plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate 
chimice pentru tratarea seminţelor, 
agenţi tensioactivi, produse 
chimice naturale sau artificiale 
pentru uz în calitate de atractanţi 
sexuali sau agenţi de confuzie a 
insectelor; 
 
05 - preparate pentru distrugerea 
şi combaterea dăunătorilor, insec-
ticide, fungicide, erbicide, pesti-
cide; 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Mărci  030753 
2012.03.05 

 
031341 

2012.06.27 
 

23744 
 
 

24062 

  4/2012 
  4/2013 

 
  8/2012 
  7/2013 

(730)  
FOCA Dumitru, MD 
Bd. Dacia nr. 4, ap. 78,  
MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
DRAGAN Gheorghe, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti,  
Republica Moldova  

2248 
2014.04.02 

 

2 Marcă 001517 
1994.04.01 

 

R 470 
 

11/1994 
  8/2004 

(730)  
KMART CORPORATION, 
corporaţia statului 
MICHIGAN, US 
3100 West Big Beaver 
Road Troy, Michigan 
48084, Statele Unite  
ale Americii 

(730) 
Sears Brands, LLC, US 
 
 
3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 
60179, Statele Unite  
ale Americii 

2249 
2014.04.02 

 

3 Marcă 006512 
1997.05.06 

 

R 5742 
 

  3/1998 
  8/1998 
11/2007 
  1/2011 

(730)  
SmithKline Beecham 
Limited, GB 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex,   
TW8 9GS, Regatul Unit 

(730)   
Glaxo Group Limited, GB 
 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, England, Regatul Unit 

2250 
2014.04.03 

 

4 Mărci  025543 
2009.07.03 

 
 

027232 
2010.05.27 

20262 
 
 
 

21311 

10/2009 
11/2010 

 
 

  8/2010 
  6/2011 

(730)  
Biomarin Pharmaceutical 
Inc., US 
105 Digital Drive, Novato, 
CA 94949, Statele Unite 
ale Americii 

(730)   
Merck KgaA, DE 
 
Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, Germania  

2251 
2014.04.04 

 

5 Marcă  018094 
2005.11.17 

 

16214 
 

12/2007 
  5/2008 
  2/2009 
  4/2009 
10/2013 
11/2013 

(730)  
Spirits Product  
International Intellectual 
Property B.V., LU 
3, rue du Fort 
Rheinsheim, L-2419  
Luxembourg, Luxembourg 

(730)   
Klassika International 
Lmited, CY 
Office 203, 2nd Floor, 
Liliana building, 10 Kyriakou 
Matsi avenue, Agious 
Omologites, PC 1082,  
Nicosia, Cipru  

2252 
2014.04.07 

 

6 Marcă 015730 
2004.09.29 

 

13192   9/2005 
  2/2006 
  3/2009 
  8/2012 

(730)   
WJ Ventures Limited, CY 
 
 
 
 
Andrea Zakou, 4, 
Egkomi, 2404, Nicosia, 
Cipru 

(730)   
Obschestvo s 
ogranichennoy 
otvetstvennostyu 
"Masloekstraktsionniy zavod 
Yug Rusi", RU 
Tolstogo sq., 8, Rostov-on-
Don, 344037, Federaţia 
Rusă  

2255 
2014.04.09 

 

7 Marcă  031145 
2012.05.24 

 

23839   7/2012 
  5/2013 

(730)   
MAOL-SAN S.R.L., 
societate comercială, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 6, bloc 3, 
MD-2064, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
VITASANMAX S.R.L., MD 
Str. Mihai Viteazul nr. 21, 
bloc 1, MD-2004, Chişinău,  
Republica Moldova  

2256 
2014.04.11 

 

8 Marcă  032118 
2012.11.14 

 

24956   3/2013 
  2/2014 

(730)   
Den Braven Sealants 
B.V., NL 
Denariusstraat 11, 4903  
RC Oosterhout, Olanda 

(730)   
Den Braven Holding B.V., 
NL 
Denariusstraat 11, 4903 RC 
Oosterhout, Olanda  

2257 
2014.04.15 
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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 
certificat 

Date despre cedent Date  
despre cesionar 

Clasele 
necesio-

nate 

Clasele  
cesionate 

Nr. şi data  
înregistrării 
contractului 

1 Marcă Date despre certificatul  
de înregistrare:  
(116) R 2520 
(210) 001518 
(220) 01.04.1994 
BOPI  2/1995  
         12/1995 
           3/2005 
Date despre certificatul 
rezultat în urma cesiunii 
parţiale: 
(116) R 2520A 
(210) 001518 
(220) 01.04.1994 

(730)    
Kmart Corporation, a 
Michigan Corporation, 
US 
3100 West Big Beaver 
Road, Troy, Michigan 
48084, Statele Unite  
ale Americii 
 

(730)   
Sears Brands, LLC, US 
 
 
3333 Beverly Road,  
Hoffman Estates, Illinois 
60179, Statele Unite  
ale Americii 

(511) 
16 

(511) 
35 

2253 
2014.04.07 

 

2 Marcă  Date despre  
certificatul de înregistrare:  
(116) R 2521 
(210) 001519 
(220) 01.04.1994 
BOPI  2/1995  
         12/1995 
           3/2005 
Date despre certificatul 
rezultat în urma cesiunii 
parţiale: 
(116) R 2521A 
(210) 001519 
(220) 01.04.1994 

(730)   
Kmart Corporation, a 
Michigan Corporation, 
US 
3100 West Big Beaver 
Road, Troy, Michigan 
48084, Statele Unite  
ale Americii 
 

(730)   
Sears Brands, LLC, US 
 
3333 Beverly Road,  
Hoffman Estates, Illinois 
60179, Statele Unite  
ale Americii 
 

(511) 
16 
 

(511) 
42 

2254 
2014.04.08 

 

 
 
 

 
Lista contractelor de licen ţă 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  
de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiator, date despre licenţiat, informaţii  

privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protec-

ţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiator Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă  024794 
2009.01.15 

19027 12/2009 
10/2010 

SÎRBU Anatolie, MD
Bd. Renaşterii nr. 44, 
ap. 1, MD-2024, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
 

S.R.L. "ASCONI", MD 
s. Puhoi, MD-6824,  
r-nul Ialoveni, Republica 
Moldova 
  

1. Licenţă exclusivă. 
2. Termenul de acţiune 
a contractului – de la 
02.10.2009 până la 
01.01.2019. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

2247 
2014.04.16 

2 Desen/ 
model 
indus-
trial 

f 2011 0081 
2011.12.08 

 

1411   5/2012 
12/2012 
  3/2013 

CEROPITA Mihail, 
MD 
Str. Independenţei 
nr. 57, ap. 2,  
MD-4601, Edineţ,  
Republica Moldova 

„CORSER PRO” S.R.L., 
MD 
Str. Ginta Latina 19/1,  
ap. 74, MD-2044,  
Chişinău, Republica  
Moldova 
 

1. Licenţă exclusivă. 
2. Termenul de acţiune 
a contractului –  
pe perioada de valabili-
tate al desenului şi mo-
delului industrial. 
3. Teritoriul de acţiune –
Republica Moldova. 

2258 
2014.04.29 

-  
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Lista contractelor de franchising 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării contractului,  
date despre franchiser, date despre franchisee, informaţii privind OPI conform  

contractului de franchising  

 
Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

Numele şi adresa  
franchiserului 

Numele şi adresa părţii denumi-
te franchisee 

Informaţii 
privind OPI conform contractului  

de franchising 
1 34  

2014.04.17 
AVENS GRUP S.R.L., 
societate comercială, MD  
Str. N. Anestiade nr. 3, ap. 16, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

„CEZAR – GRUP” S.R.L., MD  
Str. Cornului 5/2, ap. 39,  
MD-2008, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

1. Dreptul de utilizare neexclusivă 
(licenţă neexclusivă) a mărcii 

         nr. (111) 20934 
              (210) 026532 
              (220) 2010.01.28 
              BOPI 2/2011  

                     7/2013 
                     8/2013 
                     1/2014 
                     4/2014 
2. Termenul de acţiune a 
contractului de la 02.12.2013 până 
la 31.10.2016. 
3. Teritoriul de acţiune –  
str. Dumitru Rîşcanu 7/1,  
mun. Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

FA9A Lista cererilor de brevet de inven ţie retrase 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost  

publicată cererea de brevet de invenţie 

 
Nr. crt. Cod ST.3  

OMPI  
(21) Nr. depozit (22) Data depozit Data retragerii (41) Nr. BOPI 

1 RU a 2011 0105 2011.11.18 2014.03.17 5/2013 

 
 
 

FC9A Lista cererilor de brevet de inven ţie respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  
de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008  

în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr. crt. Cod ST.3 

OMPI  
(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Data hotărârii de 

respingere 
Art.   

1 MD a 2011 0021 2011.03.10 9/2012 2014.03.21 art. 11 
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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 FABRICA DE VINURI  
ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL "KVINT", MD 

1178 98-0211 1998.09.04 2013.09.04 

2 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STANDARDIZARE  
ŞI METROLOGIE, MD 

2465 a 2002 0246 2002.10.03 2013.10.03 

3 ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL  
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 

2999 a 2004 0253 2004.10.25 2013.10.25 

4 HADJIU Svetlana, MD 3312 a 2006 0239 2006.09.28 2013.09.28 

5 HADJIU Svetlana, MD 3341 a 2006 0252 2006.10.27 2013.10.27 

6 HADJIU Svetlana, MD 3361 a 2006 0253 2006.10.27 2013.10.27 

7 FALA Valeriu, MD;  
RUDIC Valeriu, MD 

3618 a 2007 0277 2007.10.11 2013.10.11 

8 FALA Valeriu, MD;  
RUDIC Valeriu, MD 

3701 a 2007 0280 2007.10.11 2013.10.11 

9 SOCOLOV Valerii, MD 3757 a 2002 0244 2002.10.02 2013.10.02 

10 INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE  
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD 

3923 a 2008 0252 2008.10.03 2013.10.03 

11 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3924 a 2008 0271 2008.10.31 2013.10.31 

12 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3941 a 2008 0256 2008.10.06 2013.10.06 

13 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3944 a 2008 0259 2008.10.08 2013.10.08 

14 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3965 a 2008 0267 2008.10.30 2013.10.30 

15 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4005 a 2008 0270 2008.10.30 2013.10.30 

16 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4031 a 2008 0268 2008.10.30 2013.10.30 

17 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4035 a 2008 0264 2008.10.24 2013.10.24 

18 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4045 a 2008 0269 2008.10.30 2013.10.30 

19 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4052 a 2008 0262 2008.10.16 2013.10.16 
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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 SANDUL Alexandru, MD;  
IOJIŢA Valentin, MD;  
SANDUL Natalia, MD 

2244 a 2002 0283 2002.11.29 2012.11.29 

2 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3130 a 2005 0327 2005.11.04 2012.11.04 

3 ŞAMIS Evsei, MD;  
ZUBRILINA Iana, MD 

3318 a 2005 0341 2005.11.24 2012.11.24 

4 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 3525 a 2007 0307 2007.11.07 2012.11.07 
5 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3555 a 2007 0297 2007.11.01 2012.11.01 

6 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3609 a 2007 0317 2007.11.15 2012.11.15 

7 INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 3611 a 2007 0308 2007.11.07 2012.11.07 
8 NECHIT Ivan, MD;  

NECHIT Vladislav, MD 
3629 a 2005 0326 2005.11.04 2012.11.04 

9 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", 
MD 

3642 a 2006 0256 2006.11.01 2012.11.01 

10 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3669 a 2007 0327 2007.11.27 2012.11.27 

11 INSTITUTUL ONCOLOGIC 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3671 a 2007 0298 2007.11.02 2012.11.02 

12 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3690 a 2007 0313 2007.11.07 2012.11.07 
13 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 

3705 a 2007 0305 2007.11.06 2012.11.06 

14 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 

3714 a 2007 0304 2007.11.06 2012.11.06 

15 INSTITUTUL DE ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ  
VETERINARĂ, MD 

3802 a 2007 0320 2007.11.22 2012.11.22 

16 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3810 a 2007 0309 2007.11.07 2012.11.07 
17 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  

AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 

3811 a 2007 0303 2007.11.06 2012.11.06 

18 FALA Valeriu, MD;  
RUDIC Valeriu, MD 

3856 a 2007 0326 2007.11.23 2012.11.23 

19 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3888 a 2007 0314 2007.11.12 2012.11.12 
20 ŞCHILIOV Vladimir, MD 3968 a 2007 0322 2007.11.23 2012.11.23 
21 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;  

UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA"  
DIN BRAŞOV, RO 

3975 a 2007 0310 2007.11.07 2012.11.07 
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FA9Y Lista cererilor de brevet de inven ţie  
de scurt ă durat ă retrase 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3,  
numărul BOPI în care s-a publicat cererea de înregistrare, codul ST.17,  

numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii 

 
Nr. 
crt. 

Codul ţării (41)  Nr. 
BOPI 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data retragerii 

1 2 3 4 5 6  
1 MD - s 2012 0118 2012.08.16 2014.03.07 
2 MD - s 2012 0174 2012.12.11 2014.03.17 

 
 

FC9Y Lista cererilor de brevet de inven ţie  
de scurt ă durat ă respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  

cererea de brevet de invenţie de scurtă durată, data adoptării hotărârii  
de respingere a cererii, articolul din Legea nr.50-XVI/2008  

în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr.  

crt. 

Cod ST.3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. 
BOPI 

Data hotărârii  

de respingere 

Art.   

1 MD s 2013 0030 2013.02.22 - 2014.03.11 art. 12(2) 

2 MD s 2013 0216 2013.12.23 - 2014.03.14 art. 32 

 
 

MM9Y Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de men ţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008  
(cu dreptul de restabilire) 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii  

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI 
(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

26 s 2009 0004 2008.09.18 2013.09.18 
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MM9Y Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de men ţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/ 2008, 
pentru care termenul de restabilire a expirat  

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii  

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 NEGOIŢĂ Maria, MD;  
CECAN Ana, MD;  
BRUS Petru, MD;  
MIHALACHI Andrei, MD;  
PARASCA Petru, MD 

108 s 2009 0163 2009.03.25 2013.03.25 

 
 
 

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plant ă / 
Plant variety patent applications / 
Заявки на патент на сорт растения 

 
Modific ări aduse denumirilor soiurilor / 
Amendments of variety denominations / 

Изменения наименований сортов растений 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă iniţial 

Denumirea  
modificată 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Initially proposed 
denomination 

Amended  
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Первоначально 
предложенное 
наименование 

Измененное 
наименование 

1 v 2013 0041 /  
   2013.12.06 

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

 
b. MIHNEA Nadejda, MD; 
BOTNARI Vasile, MD; 
LUPAŞCU Galina, MD;  
GRATI Vasile, MD; 
SALTANOVICI Tatiana, MD; 
MIHNEA Mihaela, MD 

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

DELICIU EXCLUSIV 
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Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 031899 2012.10.10 2014.02.05 Art. 37 (7) 1/2013 

2 030687 2012.02.28 2014.04.17 Art. 46 6/2012 

3 031234 2012.06.11 2014.04.17 Art. 46 7/2012 

4 031825 2012.09.27 2014.04.17 Art. 46 1/2013 

5 031914 2012.10.10 2014.04.17 Art. 46 12/2012 

6 031947 2012.10.18 2014.04.17 Art. 7 (1) h, 7 (3) 12/2012 

7 031992 2012.10.24 2014.04.17 Art. 46 12/2012 

8 032834 2013.03.21 2014.04.14 Art. 44(1) 7/2013 

9 033220 2013.05.30 2014.04.14 Art. 44(1) 9/2013 

10 033648 2013.08.19 2014.04.24 Art. 44(1) 11/2013 

 
 

Renun ţări la m ărci 
 

În baza declaraţiei de renunţare nr. 796 din 30.01.2014 depusă de către titularul KORES 
HOLDING ZUG AG, CH BAARERSTRASSE 57 CH-6300 ZUG, Elveţia, prin decizia AGEPI  
nr. 6160 din 24.04.2014, a fost acceptată renunţarea la marca nr. R 1402. 

 
 

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) 
Denumirea mărcii 

(730) 
Solicitant, 

cod ST.3 OMPI 

Data deciziei  
de respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 029791 2011.09.13 MÖDE MODE DIONYSOS-MERENI S.A., MD 2014.04.11 10/2011 
2 030962 2012.03.12 CANTEMIR 

MOLDAVSCHII 
STANDART 

MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., 
întreprindere cu capital străin,  
fabrică de vinuri şi divinuri, MD  

2014.04.04 6/2012 

3 032202 2012.11.28 OLEICO Guţu Service S.R.L., MD 2014.04.04 2/2013 
4 032227 2012.11.29 PARI MATCH Tovarystvo z obmezhenoy 

vidpovidalnistyu "PARI-PAY", UA 
2014.04.02 5/2013 

5 032349 2012.12.18 ICE TEA BLUE CEBOTARESCU Dumitru, MD 2014.04.23 2/2013 
6 032350 2012.12.19 E ELIO DESIGN ELIO DESIGN S.R.L., MD 2014.04.18 2/2013 
7 032480 2013.01.21 NATURALIS PUŞCUTA Serghei, MD 2014.04.18 4/2013 
8 032538 2013.01.30 SKY STUDIO COFFEE ENCIU Serghei, MD 2014.04.04 5/2013 
9 032650 2013.02.18 ROADMIX LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) 

S.A., MD 
2014.04.23 5/2013 

10 032720 2013.03.01 GARDEN CIALCRIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2014.04.04 4/2013 

11 032733 2013.03.01 SECRET  
ARISTOCRATA 

STEPANOVA Elena, MD 2014.04.11 5/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 
12 032737 2013.03.04 TIMEX BUZGAN Roman, MD 2014.04.25 5/2013 
13 032817 2013.03.21 MAC-MAC MISNEI Ilarion, MD 2014.04.02 6/2013 
14 033015 2013.04.17 BEYOND LG HOUSEHOLD & HEALTH 

CARE LTD., KR 
2014.04.11 6/2013 

15 033017 2013.04.17  AGROFIRMA CIMIŞLIA S.A., MD 2014.04.11 7/2013 
16 033037 2013.04.22 MOSCOVSCHII 

SAMOGON 
PETROV Alexei, RU 2014.04.18 6/2013 

17 033038 2013.04.22 RUSSCHII SAMOGON PETROV Alexei, RU 2014.04.25 6/2013 
18 033049 2013.04.23 ELASTINE LG HOUSEHOLD & HEALTH 

CARE LTD., KR 
2014.04.18 6/2013 

19 033122 2013.05.17 NAPOLEON EXCLUSIV RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

2014.04.23 6/2013 

 
 

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 40 000296 FORUM FH  

HOTELS  
INTERNATIONAL 

2013.10.14 INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION, 
US 
c/o Bass Hotels & Resorts, Inc., Three Ravinia 
Drive, Suite 2900, ATLANTA, Georgia 30346-2149, 
Statele Unite ale Americii 

2 R 42 000298 FORUM 2013.10.14 INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION, 
US 
c/o Bass Hotels & Resorts, Inc., Three Ravinia Drive, 
Suite 2900, ATLANTA, Georgia 30346-2149,  
Statele Unite ale Americii 

3 R 44 000299 FAB 2013.10.14 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
300 Park Avenue, New York, New York 10022,  
Statele Unite ale Americii 

4 R 363 000324 PLAX 2013.10.28 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
300 Park Avenue, New York, New York 10022,  
Statele Unite ale Americii 

5 R 509 000312 POLAROID STUDIO 
EXPRESS 

2013.10.18 POLAROID CORPORATION, US 
1265 Main Street, Waltham, MA 02451,  
Statele Unite ale Americii 

6 R 1119 000316 PALMOLIVE 2013.10.20 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
300 Park Avenue, New York, New York 10022,  
Statele Unite ale Americii 

7 R 1560 000322 BLUES 2013.10.28 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,  
Elveţia 

8 R 2957 000323 REAL 2013.10.28 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Elveţia 

9 R 3406 000325 ZORILE 2013.10.28 ZORILE S.A., MD 
Calea Ieşilor nr. 8,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

10 10464 013718 ВИНОГРЕЙ 2013.10.16 ASPECT-INVEST S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Str. Gh. Tudor nr. 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
11 11173 013630 ЧОРНОМОР 2013.10.01 EFES-VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

12 11174 013632 RADU  
MAMEI 

2013.10.02 BOJINVEST-NORD S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 129,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

13 11313 013647 ДРИАДА-  
ИЗАБЕЛЬ 

2013.10.07 ESMALDA S.R.L., MD 
Str. Columna nr. 108,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

14 11320 013697 Marcă  
tridimensională 

2013.10.08 United Wine Company S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

15 11321 013698 Marcă  
tridimensională 

2013.10.08 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

16 11323 013700 Marcă  
tridimensională 

2013.10.08 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

17 11329 013747 ВОЛШЕБНЫЙ 
КУВШИН 

2013.10.15 ZAO "Mega Vin", RU 
Ul.1-ia Measnicovscaia d. 20, 107564, Moscova, 
Federaţia Rusă 

18 11330 013748 КУВШИН  
ЖЕЛАНИЙ 

2013.10.15 ZAO "Mega Vin", RU 
Str. 1 Measnicovscaia nr. 20, 107564, Moscova, 
Federaţia Rusă 

19 11332 013752 Liqui-Veg 2013.10.15 Parke, Davis & Company LLC, US 
201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, 
Statele Unite ale Americii 

20 11334 013763 MOLDASIG 2013.10.22 MOLDASIG S.R.L.,  
societate naţională de asigurări, MD 
Str. Columna nr. 115,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

21 11337 013776 СОЮЗ ЛОЗЫ И ДУБА 2013.10.28 MOLDGOLDVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 128,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

22 11338 013789 TRIOVIT 2013.10.29 TRIOVIT, societate cu răspundere limitată, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 25, bloc 2, ap. 42,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

23 11340 013799 NORMCAL 2013.10.28 SOM DENIZ METAL SANAYI VE TICARET A.S., 
TR 
Necatibey Cad. Akce Sokak, Akce Han 18 kat 3, 
Karakoy, Istanbul, Turcia 

24 11359 013749 Marcă figurativă 2013.10.15 S.C. COCA COLA ROMANIA S.R.L., RO 
Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, sector 1, 010617 
Bucureşti, România 

25 11364 013790 TOBO 2013.10.30 MIBO & COM S.R.L., MD 
Drumul Viilor nr. 79,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

26 11365 013794 MLN FĂLEŞTI 2013.10.28 MOLD NORD S.A.,  
fabrică de vinuri din Făleşti, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 1,  
MD-5901, Făleşti, Republica Moldova 

27 11368 013797 Marcă tridimensio-
nală 

2013.10.28 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

28 11369 013798 SOMCAL 2013.10.28 SOM DENIZ METAL SANAYI VE TICARET A.S., 
TR 
Necatibey Cad. Akce Sokak, Akce Han 18 kat 3, 
Karakoy, Istanbul, Turcia 

29 11376 013609 ВИНО  
ОТЦА  

АНАТОЛИЯ 

2013.09.23 SÎRGHI Anatolie, MD 
MD-3623, Costuleni, Ungheni, Republica Moldova 

30 11377 013792 KAZNACHEYSKAYA 
K 

2013.10.24 Spirits Product International Intellectual Property 
B.V., LU 
1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen,  
Grand-Duchy, Luxembourg 
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1 2 3 4 5 6 
31 11400 013726 MC DENT 2013.10.13 GUMENIUC Oleg, MD 

Str. Mircea Eliade nr. 8,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

32 11404 013745 PIZZA 
PAZZA 

2013.10.13 GUMENIUC Oleg, MD 
Str. Mircea Eliade nr. 8,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

33 11442 013778 CELEBRUM 2013.10.28 MOLDGOLDVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 128,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

34 11445 013822 Marcă  
tridimensională 

2013.10.28 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

35 11446 013823 Marcă  
tridimensională 

2013.10.28 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

36 11447 013824 Marcă  
tridimensională 

2013.10.28 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

37 11475 013816 ЛМ 2013.10.23 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,  
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

38 11476 013817 Marcă figurativă 2013.10.23 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Korolenko nr. 6, MD-5301,  
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

39 11477 013818 Marcă figurativă 2013.10.23 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,  
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

40 11545 013805 RALLI ART 2013.10.30 Kabushiki Kaisha Ralliart, JP 
5-5, Higashi-shinagawa 2-Chome, Harbor one 
Bldg. 3F, Shinagawa-Ku, Tokyo 140-0002,  
Japonia 

41 11587 013965 DEDEMAN  
HOLDING 

2013.10.23 DEDEMAN HOLDING ANONIM ŞIRKETI, TR 
Yildizposta Caddesi, No: 52 TR-80700 
ESENTEPE, ISTAMBUL, Turcia 

42 11641 013738 ХЛЕБНЫЙ КОЛОС 2013.10.10 ALCOLUX S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei, Republica Moldova 

43 11642 013739 СОЮЗНАЯ 2013.10.10 ALCOLUX S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei, Republica Moldova 

44 11643 013740 ТАËЖНЫЙ 
ЦАРЬ 

2013.10.10 BEL-ALCO S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 37,  
MD-6201, Sîngerei, Republica Moldova 

45 11644 013741 РОДНИКОВАЯ 
СЛЕЗА 

2013.10.10 ALCOLUX S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei, Republica Moldova 

46 11645 013742 333 2013.10.10 ALCOLUX S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei, Republica Moldova 

47 11646 013743 ALCO-LUX 2013.10.10 ALCOLUX S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei, Republica Moldova 

48 11671 013793 ANITAZOL 2013.10.24 UNIVERSAL-FARM S.R.L., MD 
Str. Traian nr. 23, bloc 1, ap. 87,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

49 11708 013707 ПШЕНИЧНЫЙ РАЙ  2013.10.15 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

50 11709 013708 ПШЕНИЧНЫЙ ЯР 2013.10.15 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

51 11710 013709 EUGENIO 2013.10.15 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

52 11711 013710 СНЕЖАНА 2013.10.15 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

53 11716 013466 VIDAR 2013.08.20 VIDAR S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Decebal nr. 139,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

54 11844 013777 QUERCUS 
VINIFERAE 

2013.10.28 MOLDGOLDVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 128,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 
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55 11925 013870 TEX LINE 2013.10.29 DENEB S.R.L., firmă comercială de producţie, MD 

Str. Alba- Iulia nr. 75, ap. 10,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

56 11996 013642 ANTFLUDEPO 2013.10.06 DEPOFARM S.R.L., MD 
Str. Arteziană nr. 13,  
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

57 12009 013765 MAX Chupa Chups 
ФРУКТЫ В 
НАЧИНКЕ 

2013.10.20 ENRIQUE BERNAT F., S.A., ES 
WTC ALMEDA PARK 2, 1st floor, Plaça de la Pau, 
s/n, 08940-CORNELLA DE LLOBREGAT,  
Barcelona, Spania 

58 12144 013750 Marcă figurativă 2013.10.15 Leximpex S.R.L., MD 
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 2, of. 16,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

59 12300 013760 Cupcini NATUR VIT 2013.10.17 Natur-Vit S.A., întreprindere mixtă moldo-austriacă, 
MD 
Str. Chişinău nr. 43, 
MD-4626, Edineţ, Cupcini, Republica Moldova 

60 12305 013802 BABY SITTER 2013.10.29 STEGARESCU Anatolii, MD 
Str. Alecu Russo nr. 5, bloc 2, ap. 157, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

61 12317 013721 100% REAL 2013.10.10 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,  
Statele Unite ale Americii 

62 12618 013719 Veet. 
Безлезвийный 

Станок 

2013.10.10 Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, Regatul Unit 

63 12626 013646 CEEL 2013.10.01 Cobra Electronics Europe, Ltd., IE 
Dungar House, Northumberland Avenue,  
Dun Laoghaire, Dublin, Irlanda 

64 12685 013782 Stiraks 34 CS 2013.10.29 CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

65 12686 013783 Gersotil 75 WDG 2013.10.29 CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin,  MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

66 12687 013785 Bayzafon 25 WP 2013.10.29 CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

67 12688 013786 Acidan 72 WP 2013.10.29 CHIMAGROMARKETING S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

68 12689 013787 Efatol 80 WP 2013.10.29 CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

69 12913 013720 Безлезвийный 
Станок 

2013.10.10 Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, Regatul Unit 

70 13913 013737 ПШЕНИЧНЫЙ 
КОЛОС 

2013.10.10 ALCOLUX S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei, Republica Moldova 

71 13993 013804 DORNA 
APE MINERALE NATURALE 

POIANA NEGRI  
NATURAL  

CARBOGAZOASĂ  

2013.10.31 S.C. COCA-COLA ROMANIA S.R.L., RO 
Şos. Bucureşti - Ploieşti Bucharest Business Park, 
Imobilul A1 nr. 1A, et. 2, sect. 1, 013681, Bucureşti, 
România 
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Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora  
expir ă în octombrie 2014 

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 1807 003005 ЯВА 2014.10.03 Open Joint Stock Company "British 

American Tobacco-Yava", RU 
2 R 2139 003439 FREEDENT 2014.10.10 WM. WRIGLEY JR.COMPANY,  

corporaţia statului Delaware, US 
3 R 2140 003441 SPEARMINT 2014.10.10 WM. WRIGLEY JR.COMPANY,  

corporaţia statului Delaware, US 
4 R 2185 003440 Marcă figurativă 2014.10.10 WM. WRIGLEY JR.COMPANY,  

corporaţie din statul Delaware, US 
5 R 2186 003443 WRIGLEY'S EXTRA 2014.10.10 WM. WRIGLEY JR.COMPANY,  

corporaţie din statul Delaware, US 
6 R 2213 003113 Marcă figurativă 2014.10.17 FARMACO S.A.,  

întreprindere mixtă moldo-română, MD 
7 R 2222 003088 PYROTENAX 2014.10.03 TYCO THERMAL CONTROLS UK  

LIMITED, GB 
8 R 2225 003069 KRÖNUNG 2014.10.12 KRAFT FOODS DEUTSCHLAND  

HOLDING GmbH, DE 
9 R 2235 003442 WINTERMINTS 2014.10.10 WM. WRIGLEY JR. COMPANY,  

corporaţia statului Delaware, US 
10 R 2283 003381 MOUSTACHE 2014.10.10 PARFUMS ROCHAS S.A.S., FR 
11 R 2284 003382 FEMME 2014.10.10 PARFUMS ROCHAS S.A.S., FR 
12 R 2285 003383 MADAME ROCHAS 2014.10.10 PARFUMS ROCHAS S.A.S., FR 
13 R 2336 003003 SHIMANO 2014.10.03 SHIMANO INC., JP 
14 R 2337 003015 Тайд 2014.10.03 The Procter & Gamble Company, US 
15 R 2338 003017 UNIROYAL 2014.10.06 MC Projects B.V. - Swiss Branch, CH 
16 R 2379 003121 Panoctine 2014.10.14 IRVITA PLANT PROTECTION N.V., AN 
17 R 2382 003122 K KURARAY 2014.10.14 Kuraray Co., LTD., JP 
18 R 2486 003057 RELANIUM 2014.10.10 Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne 

"POLFA" Spólka Akcyjna, PL 
19 R 2487 003058 SONAPAKS 2014.10.10 Valeant IPM Spόlka s ograniczona 

odpowiedzialnością, PL 
20 R 2495 003243 SKEGA 2014.10.31 SKEGA AKTIEBOLAG, SE 
21 R 2556 003060 POLFA  

ПОЛФА 
2014.10.10 POLFA sp. z o.o., PL 

22 R 2557 003065 CIECH  
ЦИЭХ 

2014.10.10 CIECH Spólka Akcyjna, PL 

23 R 2561 003056 Polfa 2014.10.10 POLFA sp. z o.o., PL 
24 R 2563 003063 OXYCORT 2014.10.10 Valeant IPM Spόlka s ograniczoną 

odpowiedzialnością, PL 
25 R 2564 003064 ELENIUM 2014.10.10 Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne 

"POLFA" Spółka Akcyjna, PL 
26 R 2567 003077 Marcă figurativă 2014.10.12 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., PL 
27 R 2568 003078 POLCORTOLONE  

ПОЛКОРТОЛОН 
2014.10.12 Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne 

POLFA Spółka Akcyjna, PL 
28 R 2569 003079 GALAZOLIN 2014.10.12 Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne 

"POLFA" Spólka Akcyjna, PL 
29 R 2574 003052 Marcă figurativă 2014.10.04 RUSSCA, întreprindere de stat, MD 
30 R 2722 003061 "POLLENA" 2014.10.10 POLFA sp. z o.o., PL 
31 R 2786 003071 ZEST 2014.10.12 The Procter & Gamble Company, US 
32 R 2787 003072 MAX FACTOR  

INTERNATIONAL 
2014.10.12 The Procter & Gamble Company, US 

33 R 2789 003111 APOLLO  
SOYUZ 

2014.10.12 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
 

34 R 2956 003112 RICHMOND 2014.10.13 British American Tobacco (Brands) Limi-
ted, GB 
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35 R 2986 003109 MAALOX 2014.10.10 Aventis Holdings Inc., US 
36 R 2987 002999 JCB 2014.10.03 J.C. Bamford Excavators Limited, GB 
37 R 3229 003414 Marcă combinată 2014.10.26 UNION SPECIAL CORPORATION,  

corporaţia statului Delaware, US 
38 R 3314 003415 Marcă figurativă 2014.10.26 SOTHYS INTERNATIONAL, FR 
39 R 3315 003416 SOTHYS 2014.10.26 SOTHYS INTERNATIONAL, FR 
40 R 3348 003011 FLUORISTAT 2014.10.03 The Procter & Gamble Company, US 
41 R 3349 003012 FLUOROMED 2014.10.03 The Procter & Gamble Company, US 
42 R 3350 003013 CAMAY 2014.10.03 The Procter & Gamble Company, US 
43 R 3351 003014 PANTENE PRO-V 2014.10.03 The Procter & Gamble  Company, US 
44 R 3352 003016 BIOMAT 2014.10.03 The Procter & Gamble Company, US 
45 R 3353 003028 MEISTER PROPER 2014.10.03 The Procter & Gamble Company, US 
46 R 3354 003029 PAMPERS 

TRAINERS 
2014.10.04 The Procter & Gamble Company, US 

47 R 3355 003030 CAMAY 2014.10.04 The Procter & Gamble Company, US 
48 R 3356 003031 PAMPERS 2014.10.04 The Procter & Gamble Company, US 
49 R 3358 003033 TRAINERS 2014.10.04 The Procter & Gamble Company, US 
50 R 3631 004273 SEAGRAM'S 2014.10.10 LAWRENCEBURG DISTILLERS & 

IMPORTERS, LLC, US 
51 R 3704 003124 ANGELLI 2014.10.18 Astese Production S.R.L.,  

societate comercială,  RO 
52 R 3705 003131 MR. PROPER 2014.10.14 The Procter & Gamble Company, US 
53 R 3724 003175 MARCOPOLO 2014.10.27 MARCOPOLO S.A., BR 
54 R 3726 003231 K-T.V. 2014.10.21 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 

MU 
55 R 3727 003232 SUPER SPORT S 2014.10.21 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 

MU 
56 R 3728 003233 SUPERSPORT 2014.10.21 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 

MU 
57 R 3803 003129 Western Union 

Money Transfer 
2014.10.19 WESTERN UNION HOLDINGS, INC., US 

58 R 3805 003120 Polo  
Ralph Lauren 

CREST 

2014.10.14 THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., US 

59 R 3806 003128 WESTERN UNION 2014.10.19 WESTERN UNION HOLDINGS, INC., US 
60 R 3854 003395 Marcă figurativă 2014.10.10 GENERAL MOTORS LLC, a limited 

liability company organized and existing un 
der the laws of the State of Delaware, US 

61 R 3855 003396 СТРЕЛКИ 2014.10.13 WM. WRIGLEY JR.COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 

62 R 3856 003397 ОРБИТ 2014.10.13 WM. WRIGLEY JR. COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 

63 R 3857 003398 ХУББА БУББА 2014.10.13 WM. WRIGLEY JR. COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 

64 R 3858 003399 РИГЛИ'С ЭКСТРА 2014.10.13 WM. WRIGLEY JR. COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 

65 R 3859 003400 STRELKY 2014.10.13 WM. WRIGLEY JR. COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 

66 R 3860 003437 GM 2014.10.10 GENERAL MOTORS LLC, a limited 
liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware, 
US 

67 R 3861 003438 CHEVROLET 2014.10.10 GENERAL MOTORS LLC, a limited 
liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware, 
US 

68 R 3931 003094 SOLARIS 2014.10.03 Oracle America, Inc., US 
69 R 3951 003130 OIL OF OLAZ 

SENSITIVE 
2014.10.14 Procter & Gamble Nederland B.V., NL 

70 R 3962 003089 JORDACHE 2014.10.03 JORDACHE ENTERPRISES, INC., US 
71 R 3963 003090 TARGA / ТАРГА 2014.10.03 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 

JP 
72 R 4064 003444 Wrigley's Extra 2014.10.13 WM. WRIGLEY JR.COMPANY,  

corporaţia statului Delaware, US 
73 R 4105 003402 TEVA 2014.10.13 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., IL 
74 R 4155 003004 ЯВА 

JAVA / YAVA 
2014.10.03 Open Joint Stock Company 

"British American Tobacco-Yava", RU 
75 R 4216 003179 AVION 2014.10.28 AVION S.A., centru de ştiinţă şi tehnică, MD 
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76 R 4253 003132 BOSS 2014.10.14 HUGO BOSS Trade Mark  

Management GmbH & Co. KG., DE 
77 R 4254 004378 BOSS 2014.10.14 HUGO BOSS Trade Mark  

Management GmbH & Co. KG., DE 
78 R 4303 003034 VIZIR ULTRA 2014.10.04 The Procter & Gamble Company, US 
79 R 4304 003035 TIDE ULTRA 2014.10.04 The Procter & Gamble Company, US 
80 R 4629 004377 LAURA BIAGIOTTI 

ROMA 
2014.10.14 Procter & Gamble  

International Operations SA, CH 
81 R 4830 003066 Marcă figurativă 2014.10.11 Teledyne Technologies Incorporated, US 
82 R 4831 003067 TELEDYNE 2014.10.11 Teledyne Technologies Incorporated, US 
83 12469 015558 Arbore 2014.10.15 Tovaristvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu  

"OLIMP", UA 
84 12471 015806 SORO  

METEOR 
2014.10.22 SORO-METEOR-COM S.R.L., MD 

85 12672 015534 RED RACING 
SCHOOL 

2014.10.07 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 

86 12673 015664 ALTRAD 2014.10.08 CABAVARUM S.R.L., MD 
87 12674 015665 ALTRAD LESCHA 2014.10.08 CABAVARUM S.R.L., MD 
88 12675 015666 LESCHA 2014.10.08 CABAVARUM S.R.L., MD 
89 12998 015518 ПРОВИД 2014.10.01 Dochernee predprijatie "PROVID", UA 
90 12999 015522 Marcă  

tridimensională 
2014.10.01 FABSO S.A., întreprindere mixtă, MD 

91 13000 015524 ЗАКУСОН 2014.10.01 Plastforcom S.R.L., MD 
92 13002 015532 Marcă figurativă 2014.10.07 V.I.P. INDUSTRIES LIMITED, IN 
93 13004 015540 ЗНАТНЫЕ 2014.10.07 Joint Stock Company "1st Pasta  

Company", RU 
94 13005 015541 ЗНАТНАЯ 2014.10.07 Joint Stock Company "1st Pasta  

Company", RU 
95 13006 015542 САОМИ 2014.10.07 Joint Stock Company "1st Pasta  

Company", RU 
96 13009 015546 BBDO 2014.10.01 BBDO Worldwide Inc.,  

corporaţie din statul New York, US 
97 13010 015550 ДВА МОНАХА 2014.10.13 INVINCOM S.R.L.,  

firmă comercială de producţie, MD 
98 13011 015552 PROVID 2014.10.01 Dochernee predprijatie "PROVID", UA 
99 13012 015554 ABX 2014.10.11 ABX LOGISTICS Worldwide, BE 

100 13013 015563 TALENDO 2014.10.08 E.I. du Pont de Nemours and Company, 
US 

101 13014 015564 IUVAS 2014.10.19 VASILIU Iurie, MD 
102 13015 015565 LIMAR 2014.10.15 LEGUMAX-COM S.R.L., MD 
103 13016 015577 AEROVANTAGE 2014.10.22 Federal-Mogul Ignition Company, US 
104 13018 015584 JAR PIZZA 2014.10.29 DAMAS-PLUS S.R.L., MD 
105 13063 015521 Marcă  

tridimensională 
2014.10.01 FABSO S.A., întreprindere mixtă, MD 

106 13066 015555 ASTELLAS 2014.10.13 Astellas Pharma Inc., JP 
107 13067 015566 For- Est 2014.10.15 LEGUMAX-COM S.R.L., MD 
108 13069 015569 MASTER GAME 2014.10.19 MASTER GAME S.R.L., MD 
109 13070 015570 EURONEON EN 2014.10.08 Euroneon S.R.L., MD 
110 13071 015571 POLUS GETICUS 2014.10.20 PALADI F., întreprindere individuală, MD 
111 13072 015574 Marcă figurativă 2014.10.18 Diageo Brands B.V., NL 
112 13074 015575 CÎROC 2014.10.18 Diageo Brands B.V., NL 
113 13075 015578 BON MATIN  

PRODUCŢIE DE CALITATE 
LA PREŢ REAL 

2014.10.20 REPOST-COM S.R.L., MD 

114 13076 015582 Marcă figurativă 2014.10.25 Diageo Scotland Limited, GB 
115 13082 015598 КАПЛЯ СОЛНЦА 2014.10.27 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
116 13083 015601 ANDREEA 2014.10.27 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
117 13086 015604 ИСТИННАЯ 

РОСКОШЬ 
2014.10.27 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
118 13087 015605 ШЕПОТ ЛЮБВИ 2014.10.27 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
119 13088 015609 GABRIELLA 2014.10.27 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
120 13089 015610 PINK LADY 2014.10.27 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
121 13090 015611 РОДОВОЕ 

ПОМЕСТЬЕ 
2014.10.27 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
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122 13091 015612 YES&NO 2014.10.27 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
123 13092 015613 DOMINATOR 2014.10.26 RISCOM COMPUTERS S.R.L.,  

societate comercială, MD 
124 13093 015616 МИКРОША 2014.10.26 RISCOM COMPUTERS S.R.L.,  

societate comercială, MD 
125 13094 015617 LEGENDA 2014.10.26 RISCOM COMPUTERS S.R.L.,  

societate comercială, MD 
126 13095 015631 JPS 2014.10.28 British American Tobacco (Brands)  

Limited, GB 
127 13097 015640 MULTIEVO 2014.10.26 Multievo S.R.L., societate comercială, MD 
128 13108 015674 FASHION 2014.10.29 ELIT-CENTRU S.R.L.,  

agenţie de modele, MD 
129 13127 015529 MERENI 2014.10.08 DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
130 13130 015705 DINOX 2014.10.11 DINA-COCIUG S.R.L., MD 
131 13139 015562 UISPAC 2014.10.01 UISPAC S.R.L., MD 
132 13165 015579 OPTIC-LUX 2014.10.21 FILIMONENCO Elena, MD 
133 13170 015545 SMAC 2014.10.04 COLISNICENCO Ruslan, MD 
134 13173 015585 Твоë 

прекрасное  
ВИНО 

2014.10.28 ASCONI S.R.L., 
firmă comercială de producţie, MD 

135 13174 015586 СТАРЫЙ 
ВИНОГРАДНИК 

2014.10.28 ASCONI S.R.L.,  
firmă comercială de producţie, MD 

136 13176 015595 СОЛНЕЧНАЯ 
РОСА 

2014.10.27 GB & Co S.R.L.,  
societate comercială, companie, MD 

137 13177 015596 БАРХАТНАЯ 
НОЧЬ 

2014.10.27 GB & Co S.R.L.,  
societate comercială, companie, MD 

138 13178 015632 Bardar 2014.10.28 Vinăria-Bardar S.A.,  
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD 

139 13212 015768 EuroCasa 2014.10.05 BOREŢ Vladislav, MD 
140 13233 015811 КУХНЯ 2014.10.05 CIUDIN Alexandru, MD 
141 13234 015813 ЛАД 2014.10.05 CIUDIN Alexandru, MD 
142 13235 015815 КИМЕКС 2014.10.05 CIUDIN Alexandru, MD 
143 13236 015816 АРТЕМИДА 

ARTEMIDA 
2014.10.05 CIUDIN Alexandru, MD 

144 13274 015599 ВЕНЕЦИАНСКАЯ 
НОЧЬ 

2014.10.27 GB & Co S.R.L.,  
societate comercială, companie, MD 

145 13280 015829 BEL-MAR 2014.10.29 ŢERUŞ Serghei, MD 
146 13304 015886 UNIVERSUL  

INSTALAŢIILOR 
2014.10.20 Romstal Trade S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
147 13308 015896 VIP MAGAZIN 2014.10.19 CIORĂNICĂ-GAVRILIŢĂ Rodica, MD 
148 13374 015547 Hăppy 2014.10.11 Toruńskie Zaklady Materialόw 

Opatrunkowych, Spόlka Akcyjna, PL 
149 13375 015548 HAPPY 2014.10.11 Toruńskie Zaklady Materialόw 

Opatrunkowych, Spόlka Akcyjna, PL 
150 13381 015677 SIGMA 2014.10.26 MIP Metro Group Intellectual Property 

GmbH & Co. KG, DE 
151 13387 015903 LA DAME ROSALIE 2014.10.29 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
152 13445 015539 Экстра М 2014.10.07 Joint Stock Company "1st Pasta  

Company", RU 
153 13469 015561 WINE  

AND  
LOVE 

FOR YOU 

2014.10.18 ASPECT-INVEST S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 

154 13470 015573 OIKOS 2014.10.15 BUSUIOC Corneliu, MD 
155 13471 015614 PINGUIN 2014.10.26 RISCOM COMPUTERS S.R.L.,  

societate comercială, MD 
156 13472 015615 PERSONA 2014.10.26 RISCOM COMPUTERS S.R.L.,  

societate comercială, MD 
157 13473 015637 Marcă  

tridimensională 
2014.10.07 MIGDAL-P S.A., MD 

158 13476 015814 КУМ 2014.10.05 CIUDIN Alexandru, MD 
159 13604 015597 КОМПАНИЯ 

МОЛДОВАН 
2014.10.27 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
160 13608 015876 ALTERNOSFERA 2014.10.14 BOSTAN Marcel, MD 
161 13697 015828 MM  

Miss Teen 
2014.10.19 ELIT CENTRU S.R.L.,  

agenţie de modele, MD 
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162 13864 015767 InfoMarket 2014.10.01 DEMIMAX GRUP INFOMARKET S.R.L.,  

agenţie de presă, MD 
163 14015 015629 CN 

CARTOON NETWORK 
2014.10.27 The Cartoon Network, Inc., US 

164 14251 015641 IMPERIUL SCULELOR 
ELECTRICE  
ИМПЕРИЯ 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА 

2014.10.29 TEOCOM-LUX, societate comercială, MD 

165 14254 015895 FAST GOOD 2014.10.19 GOMENIUK Iuri, MD 
166 14729 015557 МОЛДАВСКИЙ 

СТИЛЬ 
2014.10.13 ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, fabrică de vinuri şi coniacuri, 
MD 

167 15453 015583 BULGARI 2014.10.25 Zolotoi Aist S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, fabrică de vinuri şi coniacuri, MD 

168 16370 015603 МОЛДАВСКАЯ 
СКАЗКА 

2014.10.27 GB & Co S.R.L.,  
societate comercială, companie, MD 

 
 

 
 
 

FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de retragere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

 
Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi modele industriale 

 

Data  
de retragere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2012 0112 2012.12.04 3 2014.04.14 9/2013 

 
 
 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial),  
data adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi modele industriale 
(nr. desenului şi modelului industrial) 

 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2011 0082 2011.12.09 35 ( 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56 ) 

2014.04.30 6/2012 

2 f 2013 0080 2013.07.19 1 2014.04.30 9/2013 
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare  

a desenelor şi modelelor industriale al c ăror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de gra ţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-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 UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

607 f 2003 0091 2003.10.08 2013.10.08 

2 IZELIDA-GRUP S.R.L., MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 15, bloc 1, of. 74, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
 
PPD-AGRO S.R.L., MD 
Str. Dacia nr. 5, of. 128, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

1144 f 2008 0076 2008.10.06 2013.10.06 

3 BIO COUNTRY S.R.L.,  
SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 
Str. Valea Dicescu nr. 100, MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova 

1157 f 2008 0077 2008.10.07 2013.10.07 

 

 

 

Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul titlului de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI,  
datele iniţiale care au fost publicare, datele rectificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr.  
titlului  

de protecţie 

Nr. 
de depozit 

Nr. 
BOPI, 

 

Date iniţiale Date rectificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de  

înregistrare 
a mărcii 

033391 - 11/2013 
 
 
 
 

(540)  (540)  

2 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

034181 - 1/2014 
 
 
 
 

(540)  (540)  
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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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Erată 

în Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de contesta ţii  
în luna martie 2014, în privin ţa cărora procedura  

a fost finalizat ă 
publicată în BOPI nr. 4/2014, la pag. 203, în loc de: 

 
5 Marcă naţională 

 
033911 

2010.03.09 
 

SUPRA 
TECHNOLOGIES 

LIMITED, HK 

SUPRA 
TECHNOLOGIES 

LIMITED, HK 

2013.10.30 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2014.03.27 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se modific ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2013.08.30 şi se acceptă înregistrarea mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere din clasele 09, 21. Lista 
produselor acceptate din clasa 11 nu se 
modifică. 
3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (p. 40 din Taxele pentru 
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 
din 1997.08.13). 
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

 

 
se va citi: 

 
5 Marcă naţională 

 
033911 

2010.03.09 
 

SUPRA 
TECHNOLOGIES 

LIMITED, HK 

SUPRA 
TECHNOLOGIES 

LIMITED, HK 

2013.10.30 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2014.03.27 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se modific ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2013.08.30 prin acceptarea înregistrării 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere din clasele 09, 21 
conform anexei*. Lista produselor acceptate 
din clasa 11 nu se modifică. 
3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (p. 40 din Taxele pentru 
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului  
nr. 774 din 1997.08.13). 
4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
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*Anex ă  
la Hotărârea Comisiei de Contesta ţii a AGEPI din 27 martie 2014 

 referitor la dosarul cererii de înregistrare a m ărcii „SUPRA” nr. depozit 033911 
 

Clasa 09  - DVD-playere, distribuitoare de bilete; automate de muzică preplătite; distribuitoare 
automate; autopompe pentru incendii; roboţi telefonici; acumulatoare electrice; acumulatoare electrice 
pentru vehicule; actinometre; alidade; altimetre; ampermetre; anemometre; anozi; antene; anticatozi; 
apertometre (optice); echipamente pentru scafandri; aparate de frecvenţă înaltă; instrumente şi maşini 
pentru testarea materialelor (cu excepţia echipamentelor medicale); aparate de teleghidaj; aparate 
electrodinamice pentru comanda de la distanţă a macazurilor de căi ferate; aparate electrodinamice 
pentru comanda la distanţă a semnalelor; echipamente de monitorizare şi control electrice; aparatură 
de înregistrare a sunetelor; aparate de distilare de uz ştiinţific; aparate de difracţie (microscopie); 
aparate pentru analiza compoziţiei aerului; dispozitive de numărat timbre poştale; aparate pentru 
transmisia sunetului; aparate electrice pentru sudura ambalajelor de plastic; aparate de fermentat 
pentru laborator; aparate de tăiat cu arc electric; aparate de sudură electrică; aparate de respiraţie, cu 
excepţia celor de respiraţie artificială; aparate de respiraţie subacvatică; aparate şi instalaţii pentru 
producerea de raze X (cu excepţia celor de uz medical); case de numărat banii; aparate electrice de 
comutare; staţii telefonice; alambicuri pentru experienţe de laborator; aparate de proiecţie; radiaţii 
Roentgen (cu excepţia celor de uz medical); radiaţii Roentgen pentru scopuri industriale; aparate de 
sudură electrică; fotocopiatoare; semnalizatoare (intermitente); aparate stereoscopice; telegrafe 
(aparate); aparate telefonice; aparate transmiţătoare (telecomunicaţii); telecopiatoare; aparate 
fototelegrafice; aparate electrice de aprindere la distanţă; hidrometre pentru acid; hidrometre pentru 
măsurarea densităţii soluţiilor acide; aerometre pentru acizii din baterii; aerometre; balize, balize 
luminoase; barometre; baterii anodice; baterii galvanice; baterii pentru lanterne; baterii pentru sisteme 
de aprindere; baterii solare; balanţe romane (steelyards), pompe de combustibil pentru staţiile de 
servicii tehnice; betatroane; binocluri; etichete electronice pentru mărfuri; benzi magnetice 
(calculatoare); unităţi de memorie pentru calculatoare; furtunuri de incendiu; brăţări de identificare 
magnetice; pânze de cort pentru lucrări de salvare; geamanduri de semnalizare; geamanduri de 
salvare; geamanduri de marcare; compasuri; vacuumetre; electrolizoare; variometre; cântare; cântare 
de birou pentru scrisori; pod-basculă; cântare de precizie; balize (jaloane de marcare - instrumente 
geodezice); camere video; casete pentru camere video; videotelefoane; ecrane video; vizoare pentru 
aparate fotografice; fişe; prize de curent; şuruburi micrometrice pentru dispozitive şi instrumente 
optice; viscozimetre; conjunctoare; undametre; voltmetre; porţi pentru parcări ale vehiculelor (cu plată 
în avans (preplată)); semnale mecanice; clapete închise (electrice); redresoare de curent; calibre 
(instrumente de măsurare); aparate pentru analiza gazelor; gazometre; galvanometre; aparate 
heliografice; higrometre; hidrometre; greutăţi; vizoare optice pentru uşi; holograme; trasatoare paralele; 
difuzoare; fire cu plumb pentru loturi şi sonde; plombe de fire cu plumb; telemetre; densimetre; 
densitometre; componente optice; detectoare; detectoare de helenium; detectoare de fum; detectoare 
a monedelor falsificate; diapozitive (fotografie); diapozitive (aparate de proiecţie); diafragme pentru 
aparate fotografice; dictafoane; dinamometre; dischete; discuri acustice; discuri magnetice; discuri 
optice; discuri de calcul; unităţi de disc pentru calculatoare (drivere); unităţi de disc (drivere) cu 
schimbare automată a discurilor (pentru computere); cipuri ADN; panouri de semnalizare electronice; 
capacitate (măsuri de -); veste pentru înot; veste antiglonţ; veste de salvare; fire de identificare pentru 
cabluri electrice; cleme nazale pentru înotători şi scafandri; lacăte electrice; emiţătoare de semnale 
electronice (dispozitive de avertizare); sonerii electrice de avarie; sonerii electrice de uşi; sonerii de 
avertizare; aparate pentru transmiterea sunetului; oglinzi pentru lucrări de inspecţie; semnalizări 
luminoase sau mecanice; semnalizări luminoase; sonde de adâncime; sonde de uz ştiinţific; buzere; 
buzere electrice; ace pentru pick-up-uri; calibre (instrumente de măsură); indicatoare (aparate de 
măsurare) de presiune; simulatoare pentru conducerea sau testarea vehiculelor; invertoare (electrice); 
indicatoare de presiune; indicatoare (electrice); indicatoare de temperatură; incubatoare pentru culturi 
bacteriene; instrumente de măsură; instrumente matematice; instrumente de nivelare; instrumente 
topografice; azimutale; interfeţe (calculatoare); aparate de ionizare (altele decât ionizatoare de aer); 
parascânteie; cabluri coaxiale; cabluri cu fibră optică; cabluri electrice; gabarite (calibre); şublere; 
calibre de filetat; calculatoare; calculatoare de buzunar; camere de decompresie; camere de filmare; 
creioane electronice pentru unităţi de afişaj vizual; suporturi de bobine electrice; cartele magnetice de 
identificare; cartuşe pentru jocuri video; cartele magnetice cu codare; căşti de protecţie pentru 
echitaţie; căşti de protecţie; casete pentru plăci fotografice; case de numărat bani; catozi; casete de 
inductori; bobine electrice; bobine electromagnetice; bobine utilizate în fotografie; filme (pelicule) 
expuse; tastaturi de calculator; valve solenoide (întrerupătoare electromagnetice); cleme electrice; 
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agende electronice; butoane de sonerii; suporturi de mausuri; codificatoare magnetice; vizoare 
antiorbire (de protecţie); colectori electrici; inele de calibrare; costume de protecţie pentru aviatori; 
comutatoare; compact-discuri (audio-video); compact-discuri (CD optice); comparatoare; compasuri 
marine; calculatoare; computere portabile; condensatoare electrice; contacte electrice; contacte 
electrice din metale preţioase; conuri de vânt (indicatoare de vânt); cutii de derivaţie (electrice); cutii de 
distribuţie (electrice); cutii de joncţiune ( electrice); carcase de acumulatoare; carcase de difuzoare; 
costume speciale de scafandru; discuri reflectorizante individuale, ataşate la haine, pentru prevenirea 
accidentelor de trafic; capace de protecţie pentru prize; loch-uri (aparate de măsurare); lasere, (cu 
excepţia celor utilizate în scopuri medicale); lactodensimetre; lactometre; lămpi pentru laboratoare 
fotografice; lămpi de neon (tuburi luminoase pentru publicitate); tuburi electronice cu catod; tuburi cu 
catod utilizate în domeniul electronicii; tuburi electronice de amplificatoare; lămpi flash (fotografie); 
benzi pentru curăţarea capetelor de citire-scriere; benzi magnetice; benzi magnetice pentru 
înregistrare video; benzi de măsură; scări de salvare antiincendiare; rigle de măsurare; rigle de calcul; 
lentile de contact; lentile corectoare (optice); lentile optice; lentile de ochelari de montat; condensatoare 
optice; linii de sondaj; conducte de electricitate; linguri dozatoare; lupe; lupe textile; magneţi; magneţii 
decorativi; manechine pentru exerciţii de prim ajutor (aparate de instruire); manipulatoare de tip maus; 
manometre; măşti pentru scafandri; măşti pentru sudori; măşti de protecţie; materiale pentru conducte 
de electricitate (fire, cabluri); maşini contabile; maşini de votat; maşini pentru numărarea şi sortarea 
banilor; maşini şi instrumente pentru testarea materialelor; maşini de cusut pentru rotunjirea colţurilor; 
megafoane; diafragme acustice; membrane pentru echipamente ştiinţifice; detectoare de obiecte 
metalice de uz industrial sau militar; metronoame; metri (instrument de măsurare); riglă gradată 
simplă; instrumente de măsurat în croitorie; mecanisme pentru distribuitoare automate cu preplată; 
mecanismele de plată în avans pentru televizoare; declanşatoare fotografice; micrometre; 
microprocesoare; microscoape; microtoame; microfoane; modeme; parafulgere; monitoare (hardware 
pentru calculatoare); desene animate; borne electrice; manşoane de legătură pentru cabluri electrice; 
truse de disecţie (microscopie); dispozitive de protecţie pentru dinţi; genunchiere pentru lucrători; 
pompe de combustibil autoreglatoare; distribuitoare de carburanţi pentru benzinării; căşti; nivelmetre 
optice; verniere; suporturi pentru înregistrări sonore; suporturi de date magnetice; suporturi de date 
optice; şosete încălzite electric; învelişuri pentru cabluri electrice; învelişuri de identificare pentru fire 
electrice; aparate de cântărit; echipamente de birou cu cartele perforate; echipamente speciale de 
laborator; încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor, radiaţiei şi focului; obiective (optică); 
obiective pentru astrofotografie; aparate pentru verificarea ouălor; extinctoare; garduri electrificate; 
limitatoare electrice; îmbrăcăminte de protecţie împotriva accidentelor, radiaţiilor şi focului; 
îmbrăcăminte de protecţie împotriva focului; îmbrăcăminte din azbest de protecţie împotriva focului; 
îmbrăcăminte specială de laborator; ozonizoare; octante; oculare; ohmmetre; suporturi pentru 
încheietura mâinii pentru utilizarea computerului; rame de ochelari; rame pentru lornioane; oscilografe; 
fire cu plumb; oglinzi optice; ochelari (optică); ochelari de soare; ochelari de sport; panouri pentru 
semnalizare luminoasă sau mecanică; posturi radiotelefonice; lornioane; traducătoare electronice 
portabile; emiţătoare (legătura la distanţă); emiţătoare de semnale electronice; întrerupătoare electrice; 
periscoape; mănuşi pentru scafandri; mănuşi protectoare din azbest; mănuşi de protecţie împotriva 
accidentelor; mănuşi de uz industrial pentru protecţie contra razelor X; cuptoare de laborator; pipete; 
pirometre; planimetre; planşete topografice (instrumente de topografie); plăci pentru acumulatoare 
electrice; plachete de siliciu pentru circuite integrate; CD playere (cititoare optice); cititoare de casete; 
filme pentru înregistrarea sunetelor; filme Roentgen expuse; filme expuse; plute de salvare; tăvi de 
laborator; semiconductori; polarimetre; pompe de incendiu; flotoare pentru înot; centuri de salvare; 
disjunctoare (siguranţe); siguranţe fuzibile; transformatoare electrice; teleruptoare; aparate pentru 
analiza alimentelor şi furajelor; aparate pentru diagnosticare (altele decât de uz medical); aparate 
electrotermice de ondulare a părului; aparate pentru măsurarea distanţelor; aparate pentru măsurarea 
vitezei (fotografie); aparate pentru măsurarea grosimii pieilor, piei de animale; aparate pentru 
măsurarea grosimii pielii; aparate de control a vitezei vehiculelor; echipamente pentru procesul de 
predare; aparate pentru înregistrarea timpului; aparate electrice pentru demachiat; teleimprimatoare 
(aparate de înregistrare de la distanţă); aparate şi instrumente pentru astronomie; aparate şi 
instrumente topografice; aparate şi instrumente de cântărire; aparate şi instrumente de navigaţie; 
aparate şi instrumente optice; aparate şi instrumente pentru fizică; aparate şi instrumente pentru 
chimie; aparate de măsurare; aparate electrice de măsurare; instrumente de control pentru cazane de 
abur; instrumente de cosmografie; aparate meteorologice; aparate marine de semnalizare; aparate de 
supraveghere; aparate de comandă pentru vehicule (calculatoare de bord); aparate de navigaţie prin 
satelit; aparate de control electrice; aparate de măsură de precizie; instrumente cu lunete optice; 
receptoare (audio-video); prisme (optică); aprinzătoare de ţigară pe tabloul de bord al vehiculelor; 
imprimante; dispozitive de schimbare a acului în pick-up-uri; suporturi de retorte; dispozitive pentru 
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uscare folosite în fotografie; dispozitive de curăţare a discurilor acustice; bătătoare pentru stingerea 
incendiilor; lunete de vizoare pentru arme de foc; eprubete; buşoane indicatoare de presiune pentru 
supape; fire magnetice; fire de telegraf; fire de telefon; fire electrice; conducte electrice; fire de cupru 
izolate; fire fuzibile din aliaje metalice; programe de calculator; programe pentru jocuri pe calculator; 
programe înregistrate de operare pe calculator (software); pick-up-uri; procesoare (unităţi centrale de 
prelucrare a informaţiei); tije pentru a găsi surse de apă subterană; publicaţii electronice descărcabile; 
pupitre electrice de distribuţie; tablouri de comandă electrice; radare; tuburi acustice; piloni de antenă 
radio; emiţătoare (telecomunicaţii); aparate de radio; aparate de radio pentru vehicule; rame pentru 
diapozitive; rastere pentru fotogravuri; aparate portative de emisie-recepţie; aparate de protecţie 
(regulatoare) contra supratensiunii; regulatoare de tensiune pentru vehicule; regulatoare pentru 
iluminat (electrice); regulatoare pentru iluminarea scenei; regulatoare de viteză pentru pick-up-uri; 
reductoare (electrice); tăvi de clătire folosite in fotografie; scule de tâmplărie; relee de timp; relee 
electrice; centuri de siguranţă (altele decât cele pentru scaune de vehicule şi echipamente sportive); 
radiografii, cu excepţia celor de uz medical; reostate; aparate de respiraţie (cu excepţia celor de 
respiraţie artificială); respiratorii (filtre pentru maşini); retorte; refractometre; refractoare; grile de baterii 
de acumulatoare; pâlnii pentru difuzoare; zaharimetre; cabluri pentru fibre optice; semafoare; fluiere 
pentru chemarea câinilor; fluiere de semnalizare, de urgenţe; sextanţi; inductoare electrice; plase de 
siguranţă; plase de protecţie împotriva accidentelor; avertizoare de incendiu; avertizoare luminoase 
sau mecanice; sirene; scanere (echipamente de prelucrare a datelor); cartele cu circuite integrate 
(smart carduri); conexiuni de cabluri (electricitate); conexiuni electrice; sonare; sonometre; balast 
pentru sisteme de iluminat; rezistenţe electrice; spectrografe; spectroscoape; indicatoare de viteză; 
alcoolmetre; sateliţi pentru uz ştiinţific; dispozitive de protecţie în caz de accidente, de uz individual; 
materiale audiovizuale de instruire; posturi radiotelegrafice; posturi radiotelefonice; lentile pentru 
ochelari; sticlă optică; sticlă acoperită cu un strat conductor electric; lentilă de protecţie contra luminii; 
aparate-receptor stereo portabile; stereoscoape; nave de stingere a incendiilor; sulfitometre; 
neseseruri pentru telefoane; uscătoare folosite în fotografie; sferometre; circuite integrate; circuite 
imprimate; contoare; parcometru; dispozitive de numărat timbre poştale; înregistratoare kilometrice 
pentru vehicule; tahometre; abace; tahimetre; tampoane de urechi; tampoane de urechi utilizate pentru 
scufundări; tahometre; procesoare de text; televizoare; telescoape; telepromptere; teleimprimatoare; 
telefoane portabile; teodolite; termometre (cu excepţia celor medicale); termostate; termostate pentru 
vehicule; creuzete (de laborator); braţe acustice pentru pick-up-uri; totalizatoare; tranzistoare 
(electronice); raportoare (instrumente de măsură); supravoltoare; transformatoare electrice; triunghiuri 
de semnalizare pentru vehiculele în pană; cabluri de demaror pentru motoare; tuburi cu descărcare 
electrică (altele decât pentru iluminat); tuburi capilare; tuburi de radiaţii Roentgen (cu excepţia celor de 
uz medical); receptoare telefonice; turnichete automate; indicatoare de cantitate; avertizoare automate 
de pierdere a presiunii în instalaţiile pneumatice; indicatoare de nivel de benzină; indicatoare de nivel 
de apă; indicatoare de pierderi electrice (la sol sau la unitatea de masă); pontator electronic a emisiei 
de lumină; indicatoare de pantă; nivelmetre (instrumente pentru determinarea orizontalităţii); nivelmetre 
cu mercur; nivelmetre cu alcool; urometre; amplificatoare; acceleratoare de particule; jicloare contra 
incendiului; instalaţii electrice pentru comandă de la distanţă a operaţiunilor industriale (în industrie); 
aparate de comandă pentru vehicule; dispozitive de echilibrare; magnetoscoape; aparate pentru 
reproducerea sunetului; maşini de facturat; aparate pentru galvanoplastie; dispozitive electrice pentru 
închiderea uşilor; înregistratoare cu bandă magnetică (sunete, imagini, informaţii); dispozitive de 
protecţie împotriva razelor Roentgen (altele decât de uz medical); aparate de joc concepute pentru a fi 
utilizate cu receptoare de televiziune; dispozitive de securitate în transportul feroviar; dispozitive de 
tratare a informaţiei; dispozitive electrice de deschidere a uşilor; dispozitive (aparate) pentru 
transvazarea oxigenului; instalaţii electrice pentru prevenirea furtului (antifurt); dispozitive electrice 
pentru atragerea şi uciderea insectelor; aparate pentru divertisment concepute pentru a fi utilizate cu 
ecran de televiziune; aparate pentru înregistrarea timpului; dispozitive de tăiere a filmului; dispozitive 
de uscare a filmelor (fotografii); dispozitive pentru citirea optică a caracterelor; dispozitive de comandă 
pentru ascensoare; aparate pentru centrarea diapozitivelor; aparate de dozat; încărcătoare pentru 
acumulatoare electrice; avertizoare acustice; aparate şi maşini pentru sondare; dispozitive şi 
echipament de salvare; aparate şi dispozitive pentru montarea filmelor de cinematograf; dispozitive 
catodice de protecţie împotriva coroziunii; cuploare ( informatică); periferice de calculatoare; dispozitive 
antiparaziţi (electricitate); aparate de demagnetizare a benzilor magnetice; cuploare acustice; 
dispozitive de alarmă (alarmă antifurt); dispozitive de semnalizare a accidentelor; semnalizatoare de 
ceaţă (cu excepţia semnalelor utilizând o explozie); maşini de adunat; cititoare (maşini de lectură, 
informatică); aparate de control a căldurii; fotocopiatoare (fotografice, electrostatice, termice); cititoare 
de coduri de bare; fiare de călcat electrice; filtre pentru măşti respiratorii, filtre pentru raze ultraviolete 
pentru fotografie; filtre (fotografie); lanterne "magice"; lanterne optice; lanterne de semnalizare; camere 
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fotografice; aparate de satinat fotografii tipărite (fotografii), obturatoare (fotografie); camere obscure 
(fotografie); fotometre; flash (impuls de lumină); aparate mărit (fotografie); celule fotovoltaice; tocuri 
(cutii) pentru lentile de contact; tocuri pentru ochelari; tocuri pentru ochelari fără braţe; cutii pentru lame 
de microscop; cutii speciale pentru aparate şi materiale fotografice; cromatografe de laborator; 
cronografe (aparate de înregistrare a timpului); lănţişoare pentru ochelari fără braţe; ciclotroane; 
compasuri (instrumente de măsurare); frecvenţmetre; clepsidre pentru fiert ouă; învelişuri de protecţie 
de incendiu; cipuri (circuite integrate); pedometre; baloane meteorologice; rame pentru instalarea 
ecranelor de sursă punctuală de lumină; paravane de azbest pentru pompieri; căşti de protecţie pentru 
sport; apărătoare împotriva orbirii; trepiede pentru camere foto; tablouri electrice de conexiune; tablouri 
electrice de distribuţie; ecrane de proiecţie a feţei; ecrane de proiecţie; ecrane radiologice de uz 
industrial; ecran fluorescent; ecrane fotografice; exponometre; electrozi pentru sudură; ciocane 
electrice de lipit; cablare (cabluri electrice); elemente galvanice; epidiascoape; ergometre; ancore 
electrice; 

Clasa 21 - acvarii de interior, adăpători, bibelouri chinezeşti (porţelanuri), farfurii, farfurii din 
hârtie; farfurioare; pocaluri; bomboniere, palete pentru tartine, butelii; butelii împletite; busturi din 
porţelan, ceramică sau sticlă; vase; vase de aşezat în mijlocul meselor; cupe pentru fructe; cădiţe 
pentru păsări; cădiţe portabile pentru nou-născuţi; ventuze; forme pentru prăjituri; recipiente pentru 
gheaţă; găleţi pentru cărbune; căldări din ţesături; frigări; suporturi pentru şerveţele; întinzătoare de 
pantaloni; suporturi de întins hainele; suporturi de întins cămăşile; păr pentru perii; voliere, colivii 
pentru pasări; pâlnii; bătătoare pentru covoare; forme de porţelan sau sticlă, stingătoare pentru 
lumânări; ghivece pentru flori;oale de noapte; oliţe pentru clei; gărăfioare pentru ulei, oţet; garafe; 
piepteni pentru animale; bureţi abrazivi pentru piele; bureţi pentru menaj; bureţi de toaletă; aparate 
deodorizante de uz personal; suporturi pentru bureţi; suporturi pentru scobitori; suporturi pentru săpun; 
suporturi pentru flori în aranjamente florale; suporturi pentru pămătufuri de bărbierit; suporturi pentru 
role de hârtie igienică; scânduri de călcat; planşete de tăiat la bucătărie; scânduri de tăiat pâine; 
scânduri de spălat rufele; strecurători; recipiente de menaj şi pentru bucătărie, recipiente de bucătărie; 
recipiente din sticlă; recipiente din sticlă pentru chimicale; recipiente termoizolante pentru băuturi; 
recipiente termoizolante pentru produse alimentare; recipiente din sticlă de formă rotundă; mangal; 
închizătoare pentru capace de cratiţă; piele de lustruit; scobitori; produse ceramice pentru menaj; 
majolică; figurine (statuete) din porţelan, ceramică sau din sticlă; materiale pentru perii; instrumente 
pentru curăţat acţionate manual; cratiţe; caşpo (cu excepţia celor din hârtie); pămătufuri pentru 
bărbierit; colivii pentru pasări domestice; piele pentru şlefuit; dispozitive de întins încălţămintea; inele şi 
suporturi pentru şerveţele; inele pentru şerveţele; inele pentru păsări; puşculiţe nemetalice; coşuleţe 
pentru pâine; coşuleţe de uz casnic; iesle pentru animale; cutii pentru biscuiţi; cutii pentru ceai; vase de 
spălat rufe; cazane de lut; cazane pentru soldaţi; cazane; cafetiere neelectrice; servicii de cafea 
neelectrice; râşniţe de cafea manuale; cremene parţial prelucrat, în afară de cel utilizat în construcţii; 
halbe de bere; halbe de bere cu capac; curse pentru şobolani; capace pentru ghivece; capace pentru 
acvarii de interior; capace pentru untiere; capace pentru vase; capace pentru platouri pentru brânză; 
cârlige pentru încheiat nasturii la ghete, la mănuşi; vase de ars mirodenii; garafe; şerbetiere portative 
neelectrice; pâlnii; capcane pentru insecte; linguri de amestecat, ustensile de bucătărie; linguri de 
turnat; lopăţele, ustensile de masă; lopăţele pentru tarte; lopăţele; untiere; materiale pentru pregătirea 
periilor; materiale de lustruire, cu excepţia celor din hârtie şi piatră; maşini manuale pentru tăiţei; 
maşini şi aparate neelectrice de lustruit, de uz casnic; râşniţe manuale pentru piper; mături; saci 
izotermici; distribuitoare de creme pentru prăjituri; cratiţe; mozaic din sticlă, cu excepţia celui din 
construcţii; tampoane metalice  pentru curăţat; savoniere; capcane pentru şoareci; seturi de vase de 
bucătărie; duze pentru pâlnii; duze pentru turnat; duze pentru furtunuri de stropit; servicii pentru picnic 
(cu seturi de veselă); truse de toaletă; fibre de curăţat dinţii; fibre de sticlă, altele decât cele pentru 
izolaţie sau pentru uz textil; cuţite pentru tăiat coca, instrumente; cuţite pentru cocă; stropitori; stropitori 
pentru flori şi plante; deşeuri din bumbac pentru curăţat; deşeuri din lâna pentru curăţat; câlţi de in 
pentru curăţat; beţişoare chinezeşti, tacâmuri; beţişoare pentru cocteiluri; vase pentru piper; mănuşi de 
menaj; mănuşi de lustruit; mănuşi pentru grădinărit; discuri pentru a împiedica laptele să dea în foc; 
platouri de uz casnic; platouri de uz casnic din hârtie; platouri rotitoare; platouri pentru legume; platouri 
pentru ceşti, pahare; recipiente neelectrice pentru încălzirea biberoanelor; sfeşnice; suporturi pentru 
farfurii (ustensile de masă); suporturi pentru garafe (cu excepţia celor din hârtie şi de masă); suporturi 
pentru lista de meniuri; suporturi pentru cuţite (pentru servit la masă); suporturi pentru fiare de călcat; 
suporturi pentru ouă; suporturi pentru gril; tampoane abrazive pentru curăţat; tampoane de curăţat; 
adăpători; praf de sticlă pentru ornamente; vase din porţelan; vase din lut; vase neelectrice pentru 
prepararea alimentelor în baie de aburi; vase din sticlă colorată; vase de bucătărie, cu excepţia 
cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; vase din cristal; vase din faianţă; vase din lut ars; ustensile cosmetice; 
ustensile de toaletă; prese pentru pantaloni; tacâmuri pentru untdelemn şi oţet; tacâmuri pentru 
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mirodenii; aparate neelectrice pentru demachiere; articole de uz casnic pentru refrigerarea alimentelor 
conţinând fluide pentru schimb de căldură; suporturi pentru role de hârtie igienică; văcsuitoare; 
deschizătoare de sticle; trăgătoare de cizme; întinzătoare de mănuşi; făraşe pentru fărâmituri; 
dispozitive pentru menţinut forma cravatelor; cleşti pentru rufe; dopuri de sticlă; pudriere; 
pulverizatoare de parfum; pufuri de pudră; desprăfuitoare neelectrice; distribuitoare de săpun; piepteni; 
piepteni electrici; frigări; reşouri menajere; coarne de băut; încălţătoare; rozete pentru sfeşnice; 
mânere rotunde din porţelan; salatiere; zaharniţe; maşini de bătut; maşini de bătut menajere; servicii 
de masă (tacâmuri de masă); servicii de cafea; servicii pentru lichior; site de cenuşă; strecurători de 
ceai; sifoane pentru apa gazoasă; sifoane, ţevi pentru tras vinul din butoaie; sucitoare pentru patiserie; 
castroane ermetice; perii de sârmă pentru curăţat podelele; ţesale; mixere menajere; storcătoare de 
fructe de uz menajer; solniţe; recipiente de băut; recipiente metalice pentru prepararea gheţii şi a 
băuturilor cu gheată; recipiente refrigeratoare; stacane din hârtie si din mase plastice; stacane; 
stacane pentru băuturi; statui din porţelan, ceramică sau sticlă; statuete din porţelan, ceramică sau 
sticlă; sticle pentru geamuri de vehicule (produse semiprelucrate); sticlă (materie primă); sticlă de 
culoare opalului; sticlă care încorporează conducători electrici; sticlă emailată; sticlă prelucrată sau 
parţial prelucrată, cu excepţia celei din construcţii; fibre de sticlă, cu excepţia celor pentru uz textil sau 
pentru izolaţie; fibre de siliciu vitrificat, cu excepţia celor de uz textil; supiere; frânghii de întins rufele; 
lighene; străchini; străchini de unică folosinţă; răzătoare, ustensile de menaj; termosuri; terarii de 
apartament pentru plante; terarii de apartament pentru animale; cârpe pentru spălat duşumele; cârpe 
pentru curăţat; cârpe pentru şters praful; cârpe pentru ştergerea prafului de pe mobilă, ştergătoare de 
mobilă; toalete pentru animale domestice; urne; aparate pentru răspândirea aerosolilor (altele decât 
cele folosite în scopuri medicale); aparate pentru irigarea cavităţii bucale, sprayuri de gură; aparate de 
măcinat; dispozitive de curăţat încălţămintea, ceruitoare; aparate de stropit; ustensile de menaj; 
ustensile de bucătărie; ustensile de gătit neelectrice; filtre pentru menaj; filtre de cafea; flacoane; 
damigene; forme pentru bucătărie; forme pentru cuburi de gheaţă; forme de prăjituri; friteuze 
neelectrice; tocuri pentru piepteni; coşuleţe pentru pâine; apărătoare de muşte; ceainice pentru infuzii; 
ceainice neelectrice; ceşti; aparate de pisat usturoiul; huse pentru scânduri de călcat; bule pentru 
infuzii de ceai; bule din sticlă; teuri; shakere de cocteiluri; tirbuşoane; perii din păr de porc; perii pentru 
spălarea veselei; perii pentru curăţat recipientele; perii pentru curăţat sticlele lămpilor; perii pentru cai; 
perii aspre; perii de dinţi; perii de dinţi neelectrice; perii din păr de animale; perii mecanice pentru 
covoare; perii de încălţăminte; perii pentru toaletă; perii electrice, cu excepţia detaliilor pentru maşini; 
perii; perii pentru sprâncene; periuţe pentru unghii; ouă artificiale de pus sub găini; iesle pentru 
animale; cutii metalice pentru distribuirea prosoapelor de hârtie; lăzi de gunoi. 
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VIII 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra m ărcii nr. 21418, înregistrate pe numele  

titularului Viada-Parc  S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Colegiului Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de 
Apel Chişinău din 08.04.2014 (dosarul nr. 2i-158/14), privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor 
debitorului Viada-Parc S.R.L., c/f 1003600050322: 

- se aplică sechestrul asupra mărcii nr. 21418 din 18.11.2009 înregistrate pe numele titularului 
Viada-Parc S.R.L., Str. Onisifor Ghibu nr. 9, bloc 3, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se interzice orice procedură referitoare la modificarea 
statutului juridic al mărcii nr. 21418 din 18.11.2009, fără acordul prealabil al administratorului 
provizoriu Î.I. „Mazur Anna”, c/f 1011600044038, bd. Traian, 23/1, ap. 88, MD-2060, Chişinău. 

 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra m ărcii nr. 12097, înregistrate pe numele  

titularului FERGUS S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 08.04.2014 (dosarul nr. 2i-134/14), 
privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului, FERGUS S.R.L., c/f 1003600016227: 

- se aplică sechestrul asupra mărcii nr. 12097 din 16.04.2004, înregistrate pe numele 
titularului FERGUS S.R.L., c/f 1003600016227; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al mărcii nr. 12097 din 16.04.2004, înregistrate pe numele titularului FERGUS S.R.L.,  
c/f 1003600016227, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 

Cu privire la executarea Hot ărârii Cur ţii de Apel Chi şinău 
privind dec ăderea din drepturi a titularului m ărcilor interna ţionale 

UNIMARKET nr. IR 690010 şi SFS UNIMARKET IR 690011 
 

Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 17.02.2014, în pricina civilă la cererea de chemare 
în judecată depusă de compania SRL ”United Wine Company” către compania SFS ”Handels Holding” 
AG şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în temeiul art. 20 (1) a) 
al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor: 

- este decăzut din drepturile asupra mărcilor internaţionale UNIMARKET nr. IR 690010 şi SFS 
UNIMARKET nr. IR 690011, pentru serviciile din clasa 35, titularul SFS Handels Holding AG 
Nefenstrasse 30 CH-9435 Heerbrugg Elveţia, începând cu data de 17.02.2014. 

 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra m ărcii nr. 18623, titular ADOX-IRS S.R.L. 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Viorica Onoi nr. 007/728/2014 din 

30.04.2014 (dosarul nr. 2e-184/14) privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului ADOX-
IRS S.R.L., c/f 1007600075545: 

- se aplică sechestrul asupra mărcii nr. 18623 din 22.05.2008, înregistrată pe numele 
titularului ADOX-IRS S.R.L., 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. 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra m ărcii nr. 23226, înregistrate pe numele titularului 

PRICOMTAX COM S.R.L., întreprindere mixt ă 
 

Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 05.05.2014 (dosarul nr. 2i-84/14), privind 
aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului PRICOMTAX COM S.R.L., întreprindere mixtă,  
c/f 1006600040643: 

- se aplică sechestrul asupra mărcii nr. 23226 din 28.11.2011, înregistrate pe numele 
titularului PRICOMTAX COM S.R.L., întreprindere mixtă, Str. Cetatea Albă nr. 16-A, MD-2002, 
Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii nr. 23226 din 28.11.2011, înregistrate pe numele titularului PRICOMTAX COM S.R.L., 
întreprindere mixtă, Str. Cetatea Albă nr. 16-A, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv 
transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
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X 
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 

 
Tratatul de la Budapesta privind recunoa şterea 
interna ţional ă a depozitului de microorganisme 
în scopul asigur ării protec ţiei lor prin brevete 

 
La 17 februarie 2014 Republica Ceh ă a înaintat un anunţ cu privire la modificarea adresei şi 

listei de taxe a Colecţiei Cehe de Microorganisme, care reprezintă o autoritate depozitară 
internaţională şi activează în domeniul brevetării în conformitate cu Tratatul de la Budapesta privind 
recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul asigurării protecţiei lor prin 
brevete. 

 
 
 

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid 
privind înregistrarea interna ţional ă a mărcilor 

 
La 12 martie 2014 Republica Kenya  a depus următoarea declaraţie: 
- în conformitate cu Articolul 8(7)(a) din Protocolul de la Madrid, Republica Kenya declară că, 

în ceea ce priveşte fiecare înregistrare internaţională în care ea este menţionată conform Articolului 
3ter din Protocol, cât şi în ceea ce priveşte reînnoirea unei astfel de înregistrări internaţionale, ea 
doreşte să primească, în locul unei părţi din venitul provenit din taxele suplimentare şi din completările 
de taxe, o taxă individuală.  

Declaraţia va intra în vigoare cu privire la Republica Kenya cu începere de la 12 iunie 2014.  
 
 
 

Aranjamentul de la Haga 
privind înregistrarea interna ţional ă a desenelor şi modelelor industriale 

Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga 
privind înregistrarea interna ţional ă a desenelor şi modelelor industriale 

 
La 31 martie 2014 Republica Coreea  a depus instrumentele de aderare la Actul de la 

Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor 
industriale, adoptat la Geneva la 2 iulie 1999. 

Actul de la Geneva al Aranjamentullui de la Haga va intra în vigoare cu privire la Republica 
Coreea cu începere de la 1 iulie 2014. 
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Simplifi carea procedurii de înregistrare a mărcilor
şi a altor obiecte de proprietate intelectuală

 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală s-a aliniat 

politicii Guvernului Republicii Moldova privind simplifi carea 

accesului cetăţenilor la serviciile prestate de către autorităţile 

publice şi a lansat serviciul web “Depunerea on-line a cererilor de înregistrare a obiectelor de 

proprietate intelectuală”. Scopul platformei este de a oferi servicii de calitate cetăţenilor şi mediului 

de afaceri din ţară şi din străinătate, în procesul de înregistrare a mărcilor, invenţiilor, desenelor 

industriale, operelor, fonogramelor şi altor obiecte de proprietate intelectuală. 

Avantajele serviciului constau în depunerea cererilor de înregistrare la orice oră şi în orice zi 
a săptămânii. Sistemul permite comunicarea la distanţă, fără ca solicitantul sa se deplaseze la sediul 
AGEPI. Utilizatorul dispune de acces securizat şi de garanţia confi denţialităţii datelor. În plus, serviciul 
de depunere on-line a cererilor permite administrarea efi cientă a timpului şi reducerea cheltuielilor 
personale. 

Solicitanţilor sistemului informaţional li se oferă posibilitatea alegerii modului de semnare a 
cererilor de înregistrare şi a documentelor aferente, şi anume prin semnătura e-AGEPI, semnătura 
digitală, semnătura mobilă sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MSign. 

Utilizatorii serviciului benefi ciază şi de un sistem modern de plată a serviciilor AGEPI, inclusiv 
prin card bancar, din avans, în numerar sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MPay. Important 
este faptul că solicitantului nu i se reţine niciun comision suplimentar, în legătură cu utilizarea sistemului 
de depunere on-line. 

Serviciul poate fi  accesat prin următoarele modalităţi: www.e-agepi.md şi prin www.servicii.
gov.md 

În vederea informării solicitanţilor, a fost elaborat ghidul de utilizare a serviciului, care oferă 
instrucţiuni practice pentru comoditatea operării în cadrul sistemului. 

Deşi este la etapa iniţială, sistemul de depunere on-line a cererilor de înregistrare a obiectelor de 
proprietate intelectuală este utilizat atât de către solicitanţii naţionali (Chişinău - 20, Hânceşti - 3, Bălti - 1, 
Ungheni - 1, Orhei - 1), cât şi din străinătate (Franţa - 4). 
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/md/publishing/bopi.php 

Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este 
nelimitată şi poate fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

Ü BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI: 
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08 
fax: (022) 44-01-19
e-mail: offi ce@agepi.gov.md 
http://agepi.gov.md/ 
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