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Informaţie generală
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă.  

Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,  
indicaţiilor geografice, 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 oficiale, 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 Official 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 
official acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the field 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 Oficiul 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 Oficiul de Armonizare 
 pe Piaţa Internă (mărci, 

desene şi modele) 
(OHIM)

EP Oficiul 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 Oficiul Comunitar 

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Bolivariană  
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia  

şi Muntenegru
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I 
Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

În conformitate cu Legea, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică 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 Clasificării 
Internaţionale de Brevete (CIB), prima literă din indice fiind 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 filed 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 filed 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 Classification (IPC) indexes, the first 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 modificarea documentului
 Document correction or modification 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
 Specified 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 filing 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 filing 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 modificat
 Date of publication of a corrected or modified document 
 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
 International Patent Classification
 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 filing 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 certificatul complementar de protecţie
 Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certificate
 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 filing 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 fitofarmaceutic

 Number and date of the first 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 certificatului complementar de protecţie
 Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certificate
 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certificatul 
complementar de protecţie

 Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection 
certificate has been applied for or issued

 Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или 
выдано дополнительное свидетельство об охране
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI 
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16,  

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

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

CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS 
OF PATENT DOCUMENTS 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 filing 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 modificări în pagina de capăt (bibliografică) 
a documentului

 – patent application published with corrected or modified first 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 modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări 
şi/sau desene

 – patent application published with corrected or modified 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 modificări în pagina de capăt (bibliografică) a documentului
 – granted patent for invention with corrected or modified first 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 modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
 – granted patent for invention with corrected or modified 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 modificări în pagina de capăt (bibliografică) a documentului
 – issued patent for invention with corrected or modified first page of the document
 – выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа

C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
 – issued patent for invention with corrected or modified 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 modificări în pagina de capăt (bibliografică) 
 a  documentului

  –  granted short-term patent for invention with corrected or modified first 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 modificări ale oricărei părţi din descriere, 
revendicări şi/sau desene

 – granted short-term patent for invention with corrected or modified 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   



13

INVENŢII                      MD - BOPI 8/2014

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 modificări în pagina de capăt  
(bibliografică) a documentului

 – issued or extended short-term patent for invention with corrected or modified first 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 modificări ale oricărei părţi din 
descriere, revendicări şi/sau desene

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

 – выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями  
любой части описания, формулы изобретения и/или чертежей



14

MD - BOPI 8/2014                INVENTIONS

SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE (CIB)

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT 

  PERFORMING  OPERATIONS. 
TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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

MM4A  Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
     Forfeiture of rights deriving from the patent for invention 

    Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение

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

MM4K  Lista certificatelor de înregistrare a modelelor de utilitate a căror valabilitate a încetat înainte de termen 
             prin neachitarea taxei
             List of invalid utility model registration certificates by nonpayment of fees
             Перечень свидетельств о регистрации  полезных моделей, срок действия  которых истек в связи
             с неуплатой таксы
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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 2014 0038 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A01N 37/42 (2006.01)  

A01N 43/50 (2006.01)  
A01N 47/36 (2006.01)  
A01P 13/00 (2006.01)  

(22) 2012.09.10 
(31) 11181041.2 
(32) 2011.09.13 
(33) EP 
(85) 2014.04.09 
(86) PCT/EP2012/067652, 2012.09.10 
(87) WO 2013/037735 A1, 2013.03.21 
(71) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V., 

NL 
(72) PFENNING Matthias, DE; BREMER Hagen, 

DE 
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Procedeu de combatere a buruienilor para-

zite cu amestecuri erbicide ce con ţin inhi-
bitori ai acetolactat sintazei şi regulatori 
de cre ştere a plantelor 

(57)     Prezenta invenţie se referă la un procedeu de 
combatere a buruienilor parazite, care include 
aplicarea pe plantele-gazdă, buruieni şi/sau 
habitatul acestora a amestecurilor sau 
compoziţiilor erbicide, ce conţin unul, doi sau 
trei inhibitori ai acetolactat sintazei (ALS) şi 
unul, doi sau trei regulatori de creştere a 
plantelor (RCP) care acţionează în calitate de 
modulatori ai etilenei.  
Invenţia se referă, de asemenea, la un 
procedeu de majorare a productivităţii plante-
lor de cultură, care include aplicarea pe plan-
tele-gazdă şi/sau habitatul acestora a 
amestecurilor ce conţin componentele sus-
menţionate.  
Invenţia se mai referă la amestecuri erbicide 
care conţin unul, doi sau trei inhibitori ai 
acetolactat sintazei (ALS), selectaţi dintre 
imazamox sau tribenuron-metil, şi unul, doi 
sau trei regulatori de creştere a plantelor 
(RCP), selectaţi dintre prohexadion, prohexa-
dion-calciu, trinexapac sau trinexapac-etil, 
precum şi la compoziţii care conţin 
amestecurile menţionate şi la utilizarea 
acestora pentru combaterea buruienilor 
parazite. 

 

Revendicări: 18 
* 

*     * 
(54) Method of controlling parasitic weeds with 

mixtures comprising herbicidal acetolac-
tate synthase inhibitors and plant growth 
regulators 

(57) The present invention relates to a method for 
controlling parasitic weeds, comprising apply-
ing to the host plant, the weeds and/or their 
habitat herbicidal mixtures or compositions  

comprising one, two or three acetolactate syn-
thase (ALS) inhibitor(s) and one, two or three 
plant growth regulator(s) (PGR) which act as 
ethylene modulators. 
The invention also relates to a method for im-
proving the yield of the crop plant comprising 
applying to the host plant, and/or their habitat 
mixtures comprising said components. 
The invention also relates to herbicidal mix-
tures comprising one, two or three aceto-
lactate synthase (ALS) inhibitor(s) selected 
from imazamox or tribenuron-methyl and one, 
two or three growth regulator(s) (PGR) se-
lected from prohexadione, prohexadione-
calcium, trinexapac or trinexapac-ethyl, com-
positions comprising said mixtures and their 
use for the control of parasitic weeds. 
 
Claims: 18 

* 
*     * 

(54) Способ борьбы с паразитными сорня-
ками при помощи гербицидных смесей, 
содержащих ингибиторы ацетолактат 
синтазы и регуляторы роста растений 

(57) Настоящее изобретение относится к спо-
собу борьбы с паразитными сорняками, 
включающему нанесение на растения-
хозяин, сорняки и/или места их нахожде-
ния гербицидных смесей или композиций, 
содержащих один, два или три ингибитора 
ацетолактат синтазы (ALS) и один, два или 
три регулятора роста растений (PGR), кото-
рые действуют как модуляторы этилена.  
Изобретение также относится к способу по-
вышения урожайности культурных расте-
ний, включающему нанесение на растения-
хозяин и/или места их нахождения смесей, 
содержащих вышеуказанные компоненты.  
Изобретение также относится к гербицид-
ным смесям, которые содержат один, два 
или три ингибитора ацетолактат синтазы 
(ALS), таких как имазамокс или трибе-
нурон-метил, и один, два или три регуля-
тора роста растений (PGR), таких как про-
гексадион, прогексадион кальция, три-
нексапак или тринексапак-этил, а также к 
композициям, содержащим указанные сме-
си, и к их использованию для борьбы с 
паразитными сорняками. 
 
П. формулы: 18 
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(21) a 2014 0035 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 31/7072 (2006.01)  
(22) 2012.09.14 
(31) 61/535885; 61/561753 
(32) 2011.09.16; 2011.11.18 
(33) US; US 
(85) 2014.04.08 
(86) PCT/US2012/055621, 2012.09.14 
(87) WO 2013/040492 A2, 2013.03.21 
(71) GILEAD SCIENCES, INC., US 
(72) RAY Adrian S., US; WATKINS William J., US; 

LINK John O., US; OLDACH David W., US; 
DELANEY IV William E., US 

(74) MARGINE Ion 
(54) Metod ă de tratament al hepatitei virale C 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

hepatologie şi poate fi utilizată pentru trata-
mentul hepatitei virale C.  
Conform invenţiei, pentru tratamentul hepa-
titei virale C se revendică metode de tratare, 
compoziţii farmaceutice şi utilizări ale lor. 
 
Revendicări: 46 

* 
*     * 

(54) Method for treating hepatitis C virus 
(57) The invention relates to medicine, particularly 

to hepatology and can be used for treating 
hepatitis C virus. 
According to the invention, methods, pharma-
ceutical compositions and uses thereof are 
provided for treating hepatitis C virus. 
 

Claims: 46 
* 

*     * 
(54) Способ лечения вирусного гепатита С 
(57) Изобретение относится к медицине, в ча-

стности к гепатологии и может быть ис-
пользовано для лечения вирусного гепати-
та С.  
Согласно изобретению, для лечения ви-
русного гепатита С заявляют способы ле-
чения, фармацевтические композиции и их 
применения. 
 
П. формулы: 46 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(21) a 2014 0015 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07C 13/44 (2006.01)  

C07C 43/275 (2006.01)  
C07C 39/14 (2006.01)  
C07B 53/00 (2006.01)  
C07B 57/00 (2006.01)  
C07D 223/16 (2006.01)  

(22) 2014.02.24 
(31) 1351785 
(32) 2013.02.28 
(33) FR 
(71) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 
(72) PEDRAGOSA MOREAU Sandrine, FR; 

LEFOULON François, FR 
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Procedeu de sintez ă enzimatic ă a acidului 

(7S)-3,4-dimetoxibiciclo[4.2.0]octa-1,3,5-
trien-7-carboxilic şi aplicarea în sinteza 
ivabradinei şi a sărurilor sale 

(57)    Invenţia se referă la un procedeu de sinteză 
enzimatică a compusului cu formula (I): 

(I)
(S)

 
prin hidroliza enzimatică enantioselectivă a ni-
trilului racemic sau non-optic pur cu formula 
(IV): 

O

O

CH3

CH3

N

(IV)

 
cu ajutorul nitrilazei Rhodococcus 
rhodochrous NCIMB 11216 cu superexpresie 
într-un alt organism care are un sistem biologic 
competent, într-un amestec de solvent organ-
ic şi soluţie apoasă, având un pH cuprins între 
5 şi 10, într-o concentraţie cuprinsă între 1 şi 
500 g de nitril cu formula (IV) per litru de 
amestec, într-un raport E/S cuprins între 1/1 şi 
1/100, la o temperatură cuprinsă între 25°C şi 
40°C. 

 
  Revendicări: 14 
  Figuri: 2 

* 
*     * 
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(54) Process for the enzymatic synthesis of 
(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-
triene-7-carboxylic acid and application in 
the synthesis of ivabradine and salts 
thereof 

(57) The invention relates to a process for the en-
zymatic synthesis of the compound of formula 
(I): 

(I)
(S)

 
by enantioselective enzymatic hydrolysis of 
the racemic, or not optically pure, nitrile of 
formula (IV): 

O

O

CH3

CH3

N

(IV)

 
using the nitrilase of Rhodococcus 
rhodochrous NCIMB 11216 over-expressed in 
another organism having a competent biologi-
cal system, in a mixture of an organic solvent 
and an aqueous solution having a pH from 5 
to 10, at a concentration from 1 to 500 g of ni-
trile of formula (IV) per litre of solvent mixture, 
at an E/S ratio of from 1/1 to 1/100, at a tem-
perature from 25°C to 40°C. 

 
  Claims: 14 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ ферментативного синтеза (7S)-
3,4-диметоксибицикло[4.2.0]окта-1,3,5-
триен-7-карбоновой кислоты и приме-
нение в синтезе ивабрадина и его солей 

(57) Изобретение относится к способу фермен-
тативного синтеза соединения формулы 
(I): 

(I)
(S)

 
путем ферментативного энантиоселектив-
ного гидролиза рацемического или не оп-
тически чистого нитрила формулы (IV): 

O

O

CH3

CH3

N

(IV)

 
с помощью нитрилазы Rhodococcus 
rhodochrous NCIMB 11216 сверхэкспресси-
рованной в другом организме, имеющем 
подходящую биологическую систему, в 
смеси органического растворителя и вод-
ного раствора с pH от 5 до 10, при концен-
трации от 1 до 500 г нитрила формулы (IV) 
на литр смеси, при соотношении Э/С от 1/1 
до 1/100, и температуре от 25°C до 40°C. 

 
 П. формулы: 14 
 Фиг.: 2 
 
 

 
(21) a 2014 0044 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 239/56 (2006.01)  

C07D 401/10 (2006.01)  
C07D 403/04 (2006.01)  
C07D 405/04 (2006.01)  
C07D 417/04 (2006.01)  
C07D 471/04 (2006.01)  
A61P 9/00 (2006.01)  
A61K 31/4166 (2006.01)  
A61K 31/4178 (2006.01)  

(22) 2012.10.28 
(31) 61/558605 
(32) 2011.11.11 
(33) US 
(85) 2014.04.25 
(86) PCT/IB2012/055949, 2012.10.28 
(87) WO 2013/068875 A1, 2013.05.16 
(71) PFIZER INC., US 
(72) CAPRINO Philip Albert, US; CONN Edward 

Lee, US; HEPWORTH David, US; KUNG 
Daniel Wei-Shung, US; ROCKE Benjamin 
Neil, US; RUGGERI Roger Benjamin, US; 
WARMUS Joseph Scott, US; ZHANG Yan, 
US; DOW Robert Lee, US; DOWLING Matthew 
Scott, US; ORR Suvi Tuula Marjukka, FI; 
SAMMONS Matthew Forrest, US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) 2-Tiopirimidinone şi utilizarea lor pentru 

tratamentul afec ţiunilor cardiovasculare 
(57) Prezenta invenţie se referă la compuşi care 

inhibă mieloperoxidaza, la compoziţii farma-
ceutice care conţin asemenea inhibitori şi la 
utilizarea lor pentru tratamentul, de exemplu, 
al afecţiunilor cardiovasculare, inclusiv al sin-
dromului coronarian acut. 
În calitate de inhibitori se propun 2-tiopirimidi-
none cu formula (I), sărurile lor farmaceutic 
acceptabile sau promedicamentele acestora, 
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în care R1 şi R2 sunt definiţi în descrierea 
invenţiei: 
 
 
 
 
 
 
                                                                 (I). 

 
   
          Revendicări: 29 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) 2-Thiopyrimidinones and their use for the 
treatment of cardiovascular conditions 

(57) The present invention relates to compounds 
that are myeloperoxidase inhibitors, pharma-
ceutical compositions containing such inhibi-
tors and the use of such inhibitors to treat, for 
example, cardiovascular conditions including 
acute coronary syndrome. 
As inhibitors are proposed 2-thiopyrimidinones 
of formula (I), pharmaceutically acceptable 
salts or prodrugs thereof, wherein R1 and R2 
are as defined in the description of the invention: 
 

NH

N

O

S

R
2

R
1

 (I). 
 
  Claims: 29 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) 2-Тиопиримидиноны и их использова-
ние для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний 

(57) Настоящее изобретение относится к сое-
динениям, которые ингибируют миелопе-
роксидазу, к фармацевтическим компози-
циям, содержащим такие ингибиторы, и к 
их применению для лечения, например, 
сердечно-сосудистых заболеваний, вклю-
чая остро-коронарный синдром. 
В качестве ингибиторов предлагаются 2-
тиопиримидиноны с формулой (I), их 
фармацевтически приемлемые соли или 
их промедикаменты, где R1 и R2 опреде-
лены в описании изобретения: 

NH

N

O

S

R
2

R
1

  (I). 
 
 П. формулы: 29 
 Фиг.: 2 
 
 

 
(21) a 2014 0037 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 405/06 (2006.01)  

A61K 31/417 (2006.01)  
A61P 29/00 (2006.01)  

(22) 2012.10.15 
(31) 61/551628 
(32) 2011.10.26 
(33) US 
(85) 2014.04.08 
(86) PCT/IB2012/055610, 2012.10.15 
(87) WO 2013/061205 A8, 2013.05.02 
(71) PFIZER LIMITED, GB 
(72) BAGAL Sharanjeet Kaur, GB; KEMP Mark 

Ian, GB; MILLER Duncan Charles, GB; 
MURATA Yoshihisa, GB 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Deriva ţi de (4-fenilimidazol-2-il)etilamin ă 

utili ca modulatori ai canalului de sodiu 
(57) Invenţia se referă la derivaţi pe bază de 

imidazol, la utilizarea acestora în medicină, la 
compoziţii care conţin aceşti derivaţi, la pro-
cedee de preparare a lor şi la compuşi inter-
mediari utilizaţi în astfel de procedee. În parti-
cular, invenţia propusă se referă la  noi modu-
latori imidazolici ai canalului de sodiu NaV1.8 
cu formula (I): 

NH2

R
1

R
2

N

N
H

R
3

R
4

R
5

(I)  
sau la sărurile lor farmaceutic acceptabile, în 
care R1, R2, R3, R4 şi R5 au semnificaţiile defi-
nite în descriere. Modulatorii NaV1.8 pot fi utili 
în tratamentul unui spectru larg de afecţiuni, 
în special a durerii. 

 
  Revendicări: 15 

* 
*     * 

NH

N

O

S

R
2

R
1
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(54) (4-Phenylimidazol-2-yl)ethylamine derivati-
ves useful as sodium channel modulators 

(57) The invention relates to imidazole derivatives, 
to their use in medicine, to compositions con-
taining them, to processes for their prepara-
tion and to intermediates used in such pro-
cesses. More particularly the invention relates 
to new imidazole Nav1.8 modulators of formula 
(I) 

NH2

R
1

R
2

N

N
H

R
3

R
4

R
5

(I)  
or pharmaceutically acceptable salts thereof, 
wherein R1, R2, R3, R4 and R5 are as defined 
in the description. Nav1.8 modulators are po-
tentially useful in the treatment of a wide 
range of disorders, particularly pain. 

 
  Claims: 15 

* 
*     * 

(54) Производные (4-фенилимидазол-2-
ил)этиламина полезные в качестве 
модулляторов натриевого канала 

(57) Изобретение относится к производным на 
основе имидазола, к их применению в ме-
дицине, к композициям, содержащим их, к 
способам их получения и к промежуточным 
соединениям, используемым в этих спосо-
бах. В частности, настоящее изобретение 
относится к новым имидазольным модуля-
торам натриевого канала NaV1.8 формулы 
(I): 

N H 2

R
1

R
2

N

N
H

R
3

R 4

R
5

( I )  
или к их фармацевтически приемлемым 
солям, где R1, R2, R3, R4 и R5 имеют значе-
ния, определенные в описании. Модулято-
ры NaV1.8 могут быть полезны в лечении 
широкого спектра заболеваний, в частно-
сти боли. 

 
 П. формулы: 15 
 
 

 
 

(21) a 2014 0027 (13) A2 
(51) Int. Cl.: E21B 17/042 (2006.01)  

E21B 19/16 (2006.01)  
E21B 33/12 (2006.01)  

(22) 2012.08.17 
(31) 61/526,611 
(32) 2011.08.23 
(33) US 
(85) 2014.03.18 
(86) PCT/US2012/051342, 2012.08.17 
(87) WO 2013/028517 A2, 2013.02.28 
(71) DRILLTEC PATENTS &  TECHNOLOGIES 

CORPORATION, US 
(72) CLEM David W., US; LENDERMON Jeffrey D., 

US; BAKER Bryan C., US 
(74) MARGINE Ion 
(54) Protector universal al filetului conductei 
(57) Invenţia se referă la dispozitive pentru protec-

ţia capetelor conductelor, şi anume la dispozi-
tive pentru protecţia filetelor la capetele con-
ductelor. 
Protectorul pentru protecţia filetului elicoidal al 
unei conducte conţine un corp. Corpul conţine 
o axă centrală, un capăt superior cu o bază, 
un capăt inferior, opus celui superior, un ele-
ment de legătură inelar, care se extinde axial 
de la bază la capătul inferior. Elementul de 
legătură este executat cu o suprafaţă radială 
interioară şi o suprafaţă radială exterioară. 
Elementul de legătură mai include un filet 
elicoidal, care se extinde radial de la supra-
faţa radială interioară spre exterior sau radial 
de la suprafaţa radială exterioară spre interior. 
Filetul elicoidal include un profil convex, care 
diferă de profilul filetului conductei. 

 
  Revendicări: 24 
  Figuri: 14 

* 
*     * 

(54) Universal pipe thread protector 
(57) The invention relates to devices for protecting 

pipe ends, namely to devices for protecting 
the threads at the ends of the pipes. 
A protector for protecting a helical thread of a 
pipe comprises a body. The body has a cen-
tral axis, an upper end comprising a base, a 
lower end opposite the upper end, and an an-
nular connecting member extending axially 
from the base to the lower end. The connect-
ing member is made with a radially inner sur-
face and a radiallly outer surface. The con-
necting member further comprises a helical 
thread extending radially inward from the ra-
dially inner surface or radially outward from 
the radially outer surface. The helical thread  
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comprises a convex profile that is different 
than a thread profile of the thread of the pipe. 

 
  Claims: 24 
  Fig.: 14 

* 
*     * 

(54) Универсальный протектор резьбы 
трубопровода 

(57) Изобретение относится к устройствам для 
защиты концов трубопроводов, а именно к 
устройствам для защиты резьб на концах 
трубопроводов. 
Протектор для защиты спиральной резьбы 
трубопровода содержит корпус. Корпус со-
держит центральную ось, верхний конец с 
основанием, нижний конец, противополож-
ный верхнему концу, кольцевой соедини-
тельный элемент, который расширяется в 
осевом направлении от основания до ниж-
него конца. Соединительный элемент вы-
полнен с внутренней радиальной поверх-
ностью и внешней радиальной поверхно-
стью. Соединительный элемент еще вклю-
чает спиральную резьбу, которая расши-
ряется в радиальном направлении от 
внутренней радиальной поверхности на-
ружу или в радиальном направлении от 
внешней радиальной поверхности внутрь. 
Спиральная резьба включает выпуклый 
профиль, который отличается от профиля 
резьбы трубопровода. 

 
 П. формулы: 24 
 Фиг.: 14 
 
 

 
(21) a 2013 0004 (13) A2 
(51) Int. Cl.: G03G 5/06 (2006.01)  

G03G 5/09 (2006.01)  
G03C 1/73 (2006.01)  
C08F 226/12 (2006.01)  
C07C 35/38 (2006.01)  

(22) 2013.02.01 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72) ROBU Ştefan, MD; ANDRIEŞ Ion, MD; 

MITCOV Dmitri, MD; DEMENTIEV Igor, MD; 
NASEDCHINA Nadejda, MD; CHIRIŢA 
Arcadi, MD; CORŞAC Oleg, MD 

(54) Purt ător de informa ţie electrofotografic 
(57) Invenţia se referă la domeniul fotonicii, şi 

anume la un purtător de informaţie electro-
fotografic. 
Purtătorul, conform invenţiei, include un 
suport, un strat polimeric electrofotosensibil 
din copolimer de N-vinilcarbazol cu 1-octenă, 

sensibilizat cu 2,4,7-trinitrofluorenonă, şi un 
strat subţire d=0,5…1,0 µm termoplastic de 
vizualizare, totodată stratul polimeric electro-
fotosensibil conţine suplimentar 3…10% mas. 
de colorant tetrabenzoxiftalocianină de zinc, 
iar stratul termoplastic de vizualizare este 
confecţionat din copolimer de stiren cu meta-
crilat de octil (70:30% mol) solubil în hexan. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Electrophotographic information carrier 
(57) The invention relates to the field of photonics, 

namely to an electrophotographic information 
carrier.  
The carrier, according to the invention, in-
cludes a base, a polymeric electrophoto-
sensitive layer of N-vinylcarbazole copolymer 
with 1-octene, sensitized with 2,4,7-trinitro-
fluorenone, and a thin d=0.5…1.0 µm ther-
moplastic visualizing layer, at the same time 
the polymeric electrophotosensitive layer  fur-
ther comprises 3..10 mass % of zinc tetra-
benzoxyphthalocyanine dye, and the thermo-
plastic visualizing layer is made of styrene-
octyl methacrylate copolymer (70:30 mol %) 
soluble in hexane. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Электрофотографический носитель 
информации 

(57) Изобретение относится к области фотони-
ки, а именно к электрофотографическому 
носителю информации.  
Носитель, согласно изобретению, включа-
ет основу, полимерный электрофоточувст-
вительный слой из сополимера N-винил-
карбазола с 1-октеном, сенсибилизирован-
ного 2,4,7-тринитрофлуореноном, и тонкий 
d=0,5…1,0 мкм термопластический визуа-
лизирующий слой, при этом полимерный 
электрофоточувствительный слой содер-
жит дополнительно 3…10 мас.% красителя 
тетрабензоксифталоцианина цинка, а тер-
мопластический визуализирующий слой 
изготовлен из сополимера стирола с ок-
тилметакрилатом (70:30 моль%) раствори-
мый в гексане. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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(21) a 2013 0080 (13) A2 
(51) Int. Cl.: H01L 37/00 (2006.01)  

H01L 37/02 (2006.01)  
H01L 37/04 (2006.01)  

(22) 2012.12.20 
(67)* s 2012 0179, 2013.10.30 
(71) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, 
MD 

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

(54) Termoelement anizotrop monocristalin de 
tip transversal 

(57) Invenţia se referă la dispozitive termoelectrice 
fără trecere prin diferite materiale şi în special 
la termoelemente anizotrope monocristaline 
de convertire a energiei termice în potenţial 
electric, şi anume la convertizoare care 
utilizează diferenţa de temperatură sau fluxul 
termic. 
Termoelementul anizotrop monocristalin de 
tip transversal cu anizotropie a forţei termo-
electromotoare este executat în formă de 
bară, cu axele cristalografice x1 şi x2, ampla-
sate în planul barei, cu regimul de generare a 
forţei termoelectromotoare şi de curent la 
capetele barei prin menţinerea la partea de 
sus a unei temperaturi T1 şi la cea de jos a 
altei temperaturi T2. Termoelementul este 
fabricat în formă de fir strâns compact într-un 
plan şi la care gradientul de temperatură este 
perpendicular planului dat, iar axele cristalo-
grafice x1 şi x2 sunt amplasate sub un unghi 
mai mare de 0 şi mai mic de 90° în raport cu 
gradientul de temperatură, firul poate fi înfă-
şurat în formă de spirală plană şi în izolaţie 
dielectrică, inclusiv din sticlă. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Cross-type single-crystal anisotropic 
thermocouple 

(57) The invention relates to thermoelectric devices 
without passage through various materials 
and, in particular to single-crystal anisotropic 
thermocouples for converting thermal energy 
into electrical potential, namely to converters 
using the temperature difference or thermal 
flow. 
The cross-type single-crystal anisotropic 
thermocouple with anisotropy of thermo-
electromotive force is made in the shape of 
bar, with the crystallographic axes x1 and x2,  
 
 

arranged in the plane of the bar, in the 
thermoelectromotive force and current gener-
ating mode at the ends of the bar by maintain-
ing the upper part at a temperature T1 and the 
lower part at a different temperature T2. The 
thermocouple is made in the shape of wire 
compactly assembled in a single plane and 
wherein the temperature gradient is perpen-
dicular to the given plane, while the crystallo-
graphic axis x1 and x2 are arranged at an an-
gle greater than 0 and less than 90° with re-
spect to the temperature gradient, the wire 
may be wrapped in the shape of a flat spiral 
and in dielectric isolation, including glass. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Анизотропный монокристаллический 
термоэлемент поперечного типа 

(57) Изобретение относится к термоэлектриче-
ским устройствам без перехода через раз-
личные материалы и, в частности, к анизо-
тропным монокристаллическим термоэле-
ментам для конвертирования термической 
энергии в электрический потенциал, а 
именно, к преобразователям использующим 
разницу температур или тепловой поток. 
Анизотропный монокристаллический тер-
моэлемент поперечного типа с анизотро-
пией термоэдс выполнен в форме бруска с 
кристаллографическими осями x1 и x2 рас-
положенными в плоскости бруска, в режи-
ме генерации термоэдс и тока на концах 
бруска путем поддержания верхней части 
при одной температуре T1, а нижней части 
при другой температуре T2. Термоэлемент 
изготовлен в форме проволоки, компактно 
собранной в одной плоскости, и у которой 
градиент температуры перпендикулярен к 
данной плоскости, а кристаллографиче-
ские оси x1 и x2 расположены под углом 
больше 0 и меньше 90° по отношению к 
градиенту температуры, проволока может 
быть завернута в виде плоской спирали и в 
диэлектрической изоляции, в том числе и 
из стекла. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 2 
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FF4A Brevete de inven ţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

ţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin.(2) din Legea  
nr. 50-XVI din 07.03.2008 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) 4296 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 35/64 (2006.01)  

A01K 67/033 (2006.01)  
A61K 9/02 (2006.01)  
A61P 17/18 (2006.01)  
A61P 13/08 (2006.01)  

(21) a 2012 0131 
(22) 2012.12.28 
(71)(72)(73) CIUHRII Veaceslav, MD 
(54) Preparat din larve de Tenebrio molitor cu 

acţiune antioxidant ă, procedeu de ob ţinere 
a acestuia şi produs farmaceutic pe baza lui 

(57) Invenţia se referă la domeniul farmaceutic, şi 
anume la un preparat din larve de Tenebrio 
molitor cu acţiune antioxidantă, la un proce-
deu de obţinere a acestuia şi la un produs 
farmaceutic pe baza lui. 
Preparatul obţinut din biomasa larvelor de 
Tenebrio molitor, conform invenţiei, conţine: 
extract hidroalcoolic liofilizat − 45…80% şi 
ulei de vaselină − restul, şi manifestă activi-
tate de inhibiţie a peroxidării lipoproteinelor 
CI50% de 16 mg/ml şi a radicalului oxidului ni-
tric CI50% de 20 mg/ml.   
Procedeul de obţinere a preparatului, con-
form invenţiei, constă în aceea că se cresc 
larvele de Tenebrio molitor pe un mediu 
nutritiv artificial, apoi se colectează larvele de 
ultima vârstă, se spală, se dezinfectează cu 
raze UV, se congelează-decongelează şi se 
omogenizează. Biomasa omogenizată se 
extrage hidric timp de 60…90 min, apoi cu 
etanol de 70%, extractele se concentrează 
prin evaporare în vid, se combină, se liofi-
lizează şi se amestecă cu ulei de vaselină. 
Produsul farmaceutic cu acţiune antioxidantă 
sub formă de supozitoare rectale conţine, 
pentru un supozitor cu masa de 2 g: preparat 
din larve de Tenebrio molitor în ulei de vase-
lină − 0,25 g şi gliceride semisintetice − 1,75 g. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 

(54) Preparation from Tenebrio molitor larvae 
with antioxidant activity, process for its 
preparation and pharmaceutical product 
on its base  

(57) The invention relates to the pharmaceutical 
field, namely to a preparation from Tenebrio 
molitor larvae with antioxidant activity, a pro-
cess for its preparation and a pharmaceutical 
product on its base. 
The preparation derived from the biomass of 
Tenebrio molitor larvae, according to the in-
vention, comprises: lyophilized hydroalcoho-
lic extract – 45…80% and vaseline oil – the 
rest, and manifests activity of inhibiting the 

peroxidation of lipoproteins IC50% of16 mg/ml 
and the nitroxide radical IC50% of 20 mg/ml. 
The process for producing the preparation, 
according to the invention, consists in that 
Tenebrio molitor larvae are grown on an arti-
ficial nutrient medium, then are collected the 
last age larvae, are washed, disinfected with 
ultraviolet rays, frozen-thawed and homoge-
nized. From the homogenized biomass is 
carried out the aqueous extraction for 60…90 
min, followed by 70% ethanol extraction, the 
extracts are concentrated by vacuum evapo-
ration, are combined, lyophilized and mixed 
with vaseline oil. 
The pharmaceutical product with antioxidant 
activity in the form of rectal suppositories 
comprises, per one suppository with the 
mass of 2 g: preparation derived from 
Tenebrio molitor larvae in vaseline oil – 0.25 
g and semisynthetic glycerides – 1.75 g 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Препарат из личинок Tenebrio molitor с 
антиоксидантной активностью, способ 
его получения и фармацевтический 
продукт на его основе 

(57) Изобретение относится к фармацевтиче-
ской области, а именно к препарату из ли-
чинок Tenebrio molitor с антиоксидантной ак-
тивностью, к способу его получения и к 
фармацевтическому продукту на его основе. 
Препарат полученный из биомассы личи-
нок Tenebrio molitor, согласно изобрете-
нию, содержит: лиофилизированный гид-
роспиртовой экстракт − 45…80% и 
вазелиновоe маслo − остальное, и обла-
дает активностью ингибирования пере-
кисного окисления липопротеидов КИ50% в 
16мг/мл и радикала нитроксида КИ50% в 20 
мг/мл. 
Способ получения препарата, согласно  
изобретению, состоит в том что личинки 
Tenebrio molitor выращивают на искусст-
венной питательной среде, затем соби-
рают личинки последнего возраста, про-
мывают, дезинфицируют ультрафиолето-
выми лучами, замораживают-разморажи-
вают и гомогенизируют. Из гомогенизиро-
ванной биомассы проводят водную экс-
тракцию в течение 60…90 мин, с после-
дующей экстракциeй 70%-ным этиловым 
спиртом, экстракты концентрируют путем 
вакуумного испарения, комбинируют, лио-
филизируют и смешивают с вазелиновым 
маслом. 
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Фармацевтический продукт с антиокси-
дантной активностью в виде ректальных 
суппозиториев содержит, на один суппо-
зиторий с массой  2 г: препарат получен-
ный из  личинок Tenebrio molitor в вазели-
новом масле − 0,25 г и полусинтетичеcкие 
глицериды − 1,75 г. 

 
 П. формулы: 3 
 
 

 
(11) 4297 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C02F 1/52 (2006.01)  

C02F 1/72 (2006.01)  
C02F 1/48 (2006.01)  
C02F 1/32 (2006.01)  

(21) a 2013 0006 
(22) 2013.02.06 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

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

MD; AGHENIE Cătălina, MD 
(54) Procedeu de epurare galvanochimic ă a 

apelor reziduale de coloran ţi organici 
(57) Invenţia se referă la un procedeu de epurare 

galvanochimică a apelor reziduale de colo-
ranţi organici şi poate fi utilizată la întreprin-
deri din industria uşoară şi de vopsire. 
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea 
apelor reziduale prin galvanocoagulare la tre-
cerea acestora printr-o încărcătură de ames-
tec ce conţine pilitură de fier şi aluminiu, căr-
bune sulfonat şi particule de magnetit. 
Totodată, în apele reziduale se adaugă solu-
ţie uzată de clorură de sodiu obţinută la pro-
cesele de dedurizare a apei prin Na-catio-
nare şi peroxid de hidrogen. Procesul de 
epurare se efectuează la рН 6,5...7,5, cu 
viteza liniară a fluxului apei tratate de 5...10 
cm/min într-un tambur rotativ al galvanocoa-
gulatorului. Apoi se efectuează limpezirea 
apei în câmp magnetic, cu prelucrarea foto-
catalitică ulterioară a apei limpezite la iradi-
ere ultravioletă. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for galvanochemical treatment of 
wastewaters from organic dyes 

(57) The invention relates to a process for 
galvanochemical treatment of wastewaters 
from organic dyes and can be used in the 
light and dyeing industry enterprises. 
The process, according to the invention, 
comprises the galvanocoagulatory treatment 

of wastewaters upon their passage through a 
load of mixture containing iron and aluminum 
chips, sulphocoal and magnetite particles. At 
the same time, in the wastewaters is added 
waste solution of sodium chloride obtained in 
processes for water softening by Na-
cationization and hydrogen peroxide. The 
treatment process is carried out at pH 
6.5…7.5, with the linear rate of the treated 
water flow of 5…10 cm/min in a rotary drum 
of the galvanocoagulator. Thereafter is car-
ried out the water clarification in a magnetic 
field, followed by photocatalytic treatment of 
clarified water upon UV exposure. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ гальванохимической очистки 
сточных вод от органических красите-
лей 

(57) Изобретение относится к способу гальва-
нохимической очистки сточных вод от 
органических красителей и может быть 
использовано на предприятиях легкой 
промышленности и красильных произ-
водствах.  
Способ, согласно изобретению, включает 
гальванокоагуляционную обработку сточ-
ных вод при их пропускании через за-
грузку из смеси, содержащей стружки 
железа и алюминия, сульфоуголь и части-
цы магнетита. При этом, в сточные воды 
вводят отработанный раствор хлорида 
натрия, полученный при процессах умяг-
чения воды Na-катионированием и перок-
сид водорода. Процесс очистки ведут при 
рН 6,5…7,5 c линейной скоростью протока 
обрабатываемой воды 5…10 см/мин во 
вращающемся барабане гальванокоагуля-
тора. После этого осуществляют осветле-
ние воды в магнитном поле, с последую-
щей фотокаталитической обработкой 
осветленной воды при УФ-воздействии. 

 
 П. формулы: 1 
 
 

 
(11) 4298 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C02F 1/52 (2006.01)  

C02F 1/62 (2006.01)  
C02F 1/72 (2006.01)  
C02F 1/78 (2006.01)  
C02F 103/06 (2006.01)  
B01D 24/02 (2006.01)  
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(21) a 2013 0010 
(22) 2013.02.14 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  SANDU Ion, RO; CREŢU Anca Monica, RO; 

LUPAŞCU Tudor, MD; SIELIECHI Joseph-
Marie, CM; KOUAME Innocent-Kouassi, CI; 
GUIFO Kayem Joseph, CM; SANDU Andrei 
Victor, RO; VASILACHE Violeta, RO; 
SANDU Ioan Gabriel, RO; VASILACHE 
Viorica, RO 

(54) Procedeu de potabilizare a apelor 
subterane şi de suprafa ţă 

(57) Invenţia se referă la un procedeu de pota-
bilizare a apelor subterane şi de suprafaţă, 
care are drept scop eliminarea urmelor de 
clor, arseniu, aluminiu, fier şi alte metale 
grele, precum şi a agenţilor microbiologici, în 
vederea obţinerii apei potabile cu caracte-
ristici organoleptice superioare. 
Procedeul, conform invenţiei, include etapele 
de: preclorinare, coagulare-floculare, filtrare 
rapidă prin straturi de hidroantracit şi nisip 
cuarţos, postclorinare, filtrare pe cărbune 
activ, dezinfectare finală, după care se efec-
tuează filtarea finală pe granule ceramice 
sub formă de patru sorturi granulometrice, 
obţinute din spărturi de cărămidă prin conca-
sare-măcinare, cernere, spălare cu apă 
deionizată şi uscare. Granulele ceramice 
sunt aşezate în straturi, în ordine crescătoare 
a dimensiunilor granulelor de la suprafaţă 
spre bază. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Process for water treatment of ground and 
surface waters 

(57) The invention relates to a process for water 
treatment of ground and surface waters, the 
purpose of which is to remove traces of chlo-
rine, arsenic, aluminum, iron and other heavy 
metals, as well as microbiological agents for 
obtaining drinking water with high organolep-
tic properties. 
The process, according to the invention, 
comprises the steps of: preliminary chlorina-
tion, coagulation-flocculation, rapid filtration 
through layers of hydroanthracite and quartz 
sand, subsequent chlorination, filtration on 
activated carbon, final disinfection, after-
wards is carried out the final filtration on ce-
ramic granules in the form of four 
granulometric grades, obtained from brick-
bats by crushing-grinding, sieving, washing 
with deionized water and drying. The ceramic 

granules are stacked in layers, with gradual 
increase in the size of granules from surface 
to base. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ водоподготовки подземных и 
поверхностных вод 

(57) Изобретение относится к способу водо-
подготовки подземных и поверхностных 
вод, целью которого является удаление 
следов хлора, мышъяка, алюминия, желе-
за и других тяжелых металлов, а также 
микробиологических агентов для получе-
ния питьевой воды с высокими органо-
лептическими показателями.  
Способ, согласно изобретению, включает 
этапы: предварительного хлорирования, 
коагуляции-флокуляции, быстрого филь-
трования через слои гидроантрацита и 
кварцевого песка, последующего хлори-
рования, фильтрования на активирован-
ном угле, конечной дезинфекции, после 
этого проводят конечное фильтрование 
на керамических гранулах в виде четырех 
гранулометрических сортов, получаемых 
из боя кирпича путем дробления-
размалывания, просеивания, промывания 
деионизированной водой и высушивания. 
Керамические гранулы укладываются в 
слои, c постепенным увеличением раз-
мера гранул от поверхности к основанию. 

 
 П. формулы: 2 
 
 

 
(11) 4299 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07C 37/68 (2006.01)  

A61K 31/05 (2006.01)  
A61K 36/52 (2006.01)  

(21) a 2013 0065 
(22) 2013.09.16 
(71) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE 

A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD 

(72) IVANOVA Raisa, MD 
(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 

PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(54) Procedeu de ob ţinere a compu şilor anti-
oxidan ţi din pieli ţă de miez de nuc ă 
(Juglans regia L.) 

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere 
a compuşilor antioxidanţi din pieliţa de miez 
de nucă (Juglans regia L.) şi poate fi utilizată 
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în industria alimentară, medicină şi cosme-
tologie.  
Procedeul, conform invenţiei, constă în 
aceea că se separă pieliţa de miezul de 
nucă, se usucă până la umiditatea de 
6…8%, se macină, se macerează pulberea 
obţinută cu soluţie de alcool etilic de 
20…70%, luate în raport de 1 : 20 respectiv, 
la temperatura de 15...30 ºC, cu agitare 
permanentă până la conţinutul total de 
substanţe polifenolice în reziduul uscat al 
extractului de cel puţin 50%, apoi faza lichidă 
a extractului se separă prin centrifugare la 
10000 rot/min timp de 15 min sau prin 
decantare şi filtrare. 

 
  Revendicări:1 

* 
*     * 

(54) Process for producing antioxidant com-
pounds from walnut kernel skin ( Juglans 
regia L.) 

(57) The invention relates to a process for produc-
ing antioxidant compounds from walnut kernel 
skin (Juglans regia L.) and can be used in the 
food industry, medicine and cosmetology. 
The process, according to the invention, 
consists in that is separated the skin from the 
kernel, is dried to a humidity of 6…8% and 
milled, is macerated the resultant powder 
with 20…70% ethyl alcohol solution, taken in 
the ratio of 1: 20 respectively, at a tempera-
ture of 15…30°C, with constant stirring to the 
total content of polyphenolic substances in 
the dry residue of the extract of at least 50%, 
then the liquid phase of the extract is sepa-
rated by centrifugation at 10000 rpm/min for 
15 min or by decantation and filtration. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения антиоксидантных 
соединений из кожицы ядра грецкого 
ореха (Juglans regia L.) 

(57) Изобретение относится к способу получе-
ния антиоксидантных соединений из кожи-
цы ядра грецкого ореха (Juglans regia L.) и 
может быть использовано в пищевой про-
мышленности, медицине и косметологии. 
Способ, согласно изобретению, состоит в 
том что отделяют кожицу от ядра ореха, 
высушивают до влажности 6…8%, раз-
мельчают, мацерируют полученный поро-
шок с раствором этилового спирта 
20...70%, взятые в соотношении 1 : 20 

соответственно, при температуре 15...30ºС, 
с постоянным перемешиванием до обще-
го содержания полифенольных веществ в 
сухом остатке экстракта не менее 50%, 
затем жидкую фазу экстракта отделяют 
центрифугированием при 10000 об/мин в 
течение 15 мин или декантированием и 
фильтрацией. 

 
 П. формулы: 1 
 

 

 
(11) 4300 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07F 15/04 (2006.01)  

C07C 49/303 (2006.01)  
C07C 49/323 (2006.01)  
C07C 337/08 (2006.01)  
A61K 31/175 (2006.01)  
A61K 31/31 (2006.01)  
A61P 1/16 (2006.01)  
A61P 35/00 (2006.01)  

(21) a 2012 0128 
(22) 2012.12.28 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  GULEA Aurelian, MD; JALBĂ Angela, MD; 

ŢAPCOV Victor, MD; ŞOVA Sergiu, MD; 
POIRIER Donald, CA; COTOVAIA Aliona, 
MD 

(54) Inhibitor al prolifer ării celulelor HepG2 în 
cancerul hepatic în baz ă de cloro-[2-
fenil(piridin-2-il)metanon-4-(3-metoxifenil) 
tiosemicarbazono]nichel 

(57) Invenţia se referă la chimie şi anume la 
sinteza compuşilor coordinativi din clasa 
tiosemicarbazonaţilor metalelor de tranziţie şi 
poate fi aplicată în medicină ca remediu 
citostatic la profilaxia şi tratarea cancerului 
hepatic. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că în 
calitate de inhibitor al proliferării celulelor 
HepG2 în cancerului hepatic se propune 
utilizarea unui nou compus, cloro-[2-
fenil(piridin-2-il)metanon-4-(3-metoxifenil)tio-
semicarbazono]nichel cu formula : 

OCH3
Ni

N

N

S

N NH

Cl

. 
Compusul revendicat se manifestă ca un in-
hibitor efectiv al proliferării celulelor HepG2 
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în cancerului hepatic în concentraţii 10-5 − 10-6 

mol/L. 
 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Inhibitor of HepG2 cell proliferation in liv-
er cancer based on chloro-[2-
phenyl(pyridine-2-yl)methanone-4-(3-metho-
xyphenyl)thiosemicarbazono]nickel 

(57) The invention relates to chemistry, namely to 
the synthesis of coordinative compounds 
from the class of thiosemicarbazonates of 
transition metals and can be used in medi-
cine as cytostatic agent in the prophylaxis 
and treatment of liver cancer. 
Summary of the invention consists in the fact 
that as inhibitor of HepG2 cell proliferation in 
liver cancer is proposed the use of a new 
compound, chloro-[2-phenyl(pyridine-2-
yl)methanone-4-(3-methoxyphenyl)thiosemi-
carbazono]nickel of formula: 

OCH3
Ni

N

N

S

N NH

Cl

 
The claimed compound exhibits itself as an 
effective inhibitor of HepG2 cell proliferation 
in liver cancer at concentrations of 10-5 – 10-6 
mol/L. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Ингибитор роста клеток HepG2 при раке 
печени на основе хлоро-[2-
фенил(пиридин-2-ил)метанон-4-(3-меток-
сифенил)тиосемикарбазоно]никеля 

(57) Изобретение относится к химии, а именно  
к синтезу координационных соединений из 
класса тиосемикарбазидатов переходных 
металлов и может быть применено в ме-
дицине в качестве цитостатического сред-
ства для профилактики и лечения рака 
печени.  
Сущность изобретения состоит в том, что 
в качестве ингибитора роста клеток 
HepG2 при раке печени предлагают 
применение нового соединения, хлоро-[2-
фенил(пиридин-2-ил)метанон-4-(3-

метоксифенил)тиосемикарбазоно]никеля 
формулы : 

OCH3
Ni

N

N

S

N NH

Cl

 
Заявляемое соединение проявляет себя 
как эффективный ингибитор роста клеток 
HepG2 при раке печени в концентрациях 
10-5 -10-6 моль/л. 

 
 П. формулы: 2 
 

 

 
(11) 4301 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07H 17/04 (2006.01)  

C07H 3/02 (2006.01)  
C07D 311/94 (2006.01)  
C07D 303/02 (2006.01)  
A01N 43/16 (2006.01)  
A01P 21/00 (2006.01)  
A01N 43/20 (2006.01)  
C07H 1/08 (2006.01)  

(21) a 2013 0036 
(22) 2013.06.12 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

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

(72)  MASCENCO Natalia, MD; CHINTEA Pavel, 
MD; GUREV Angela, MD 

(54) 1-epi-5-O-alozilantirinozid ă pentru tratarea 
semin ţelor de salat ă verde 

(57) Invenţia se referă la o substanţă biologic 
activă, din clasa glicozidelor iridoidice, care 
poate fi aplicată în agricultură, în particular la 
tratarea seminţelor. 
Conform invenţiei, se revendică compusul 1-
epi-5-O-alozilantirinozida, cu fomula: 

98
7

6 5
4

3

2
1

H

H3C H

HO O O CH2OH
OH

HO
HO

O CH2OH
OH

OH
HO

O

O
O
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pentru tratarea seminţelor de salată verde. 
 
Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) 1-epi-5-O-alozilantirinozide for the treat-
ment of lettuce seeds 

(57) The invention relates to a biologically active 
substance from the class of iridoid glyco-
sides, which can be used in agriculture, in 
particular for seed treatment.  
According to the invention, it is claimed the 
1-epi-5-O-alozilantirinozide compound of 
formula:  

98
7

6 5
4

3

2
1

H

H3C H

HO O O CH2OH
OH

HO
HO

O CH2OH
OH

OH
HO

O

O
O

 
 
for the treatment of lettuce seeds. 
 
Claims: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) 1-эпи-5-О-алозилантиринозид для обра-
ботки семян зеленого салата 

(57) Изобретение относится к биологически 
активному веществу класса иридоидино-
вых гликозидов, которое может быть 
использовано в сельском хозяйстве, в 
частности для обработки семян. 
Согласно изобретению, заявляют сое-
динение 1-эпи-5-О-алозилантиринозид 
формулой: 

98
7

6 5
4

3

2
1

H

H3C H

HO O O CH2OH
OH

HO
HO

O CH2OH
OH

OH
HO

O

O
O

 
 

для обработки семян зеленого салата. 
 
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) 802 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01D 45/00 (2006.01)  

A01D 75/18 (2006.01)  
(21) s 2014 0005 
(22) 2014.01.15 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

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

MD; BALABAN Nicolae, MD; RAICOV Victor, 
MD 

(54) Extractor de tulpini pentru secer ătoarea 
cu rotor 

(57) Invenţia se referă la construcţia maşinilor 
agricole, şi anume la extractoare de tulpini 
pentru secerătoare cu rotor pentru recoltarea 
culturilor cu tulpini groase. 
Extractorul de tulpini pentru secerătoarea cu 
rotor conţine o placă verticală de lucru (1), în 
care sunt executate tăieturi (7) pentru trece-
rea fiecărui disc (2) al secerătoarei, o bază 
(3) şi o placă (4) pentru fixarea extractorului 
de cadrul secerătoarei, care sunt fixate per-
pendicular de placa verticală (1). Deasupra 
fiecărei tăieturi (7) este fixată în plan orizon-
tal câte o placă despărţitoare (5) cu un perete 
vertical (6) arcuit, orientat spre axul discului 
(2) şi fixat de placă (4). La capătul peretelui 
vertical (6) şi tăieturii (7) este fixată o tijă sau 
o rolă. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Stalk extractor of the rotary harvester 
(57) The invention relates to agricultural machin-

ery industry, namely to stalk extractors of ro-
tary harvesters for harvesting coarse-stalk 
crops. 
The stalk extractor of the rotary harvester 
comprises a vertical working plate (1), in 
which are made slots (7) for the passage of 
each disk (2) of the harvester, a base (3) and 
a plate (4) for fixing the stalk extractor to the 
harvester frame, which are fixed perpendicu-
lar to the vertical plate (1). Over each slot (7) 
is fixed in a horizontal plane a separation 
plate (5) with a curved vertical wall (6), faced 
towards the axle of the disk (2) and fixed to 
the plate (4). At the edge of the vertical wall 
(6) and the slot (7) is fixed a rod or roller. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

 

(54) Стеблесъемник роторной жатки 
(57) Изобретение относится к сельскохозяйст-

венному машиностроению, а именно к 
стеблесъемникам роторных жаток для 
уборки грубостебельных культур. 
Стеблесъемник роторной жатки содержит 
вертикальную рабочую пластину (1), в ко-
торой выполнены прорези (7) для прохода 
каждого диска (2) жатки, основание (3) и 
пластину (4) для крепления стеблесъем-
ника к раме жатки, которые перпендику-
лярно закреплены к вертикальной пласти-
не (1). Над каждой прорези (7) прикрепле-
но в горизонтальной плоскости по одной 
разделительной пластины (5) с изогнутой 
вертикальной стенкой (6), обращенной к 
валу диска (2) и закрепленной к пластине 
(4). На краю вертикальной стенки (6) и 
прорези (7) закреплен пруток или ролик. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 

 
 
 

 
(11) 803 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23K 3/02 (2006.01)  

C12N 1/20 (2006.01)  
C12R 1/225 (2006.01)  
C12R 1/23 (2006.01)  
C12R 1/25 (2006.01)  

(21) s 2013 0102 
(22) 2013.06.06 
(71)(72)(73) CAISÎN Larisa, MD; COVALENCO 

Alexei, UA; VRANCEAN Vasile, MD; 
EREMIA Nicolae, MD; GROSU Natalia, MD 

(54) Procedeu de însilozare a masei verzi de 
porumb 

(57) Invenţia se referă la producerea furajelor, şi 
anume la un procedeu de însilozare a masei 
verzi de porumb. 
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Procedeul, conform invenţiei, prevede trata-
rea masei verzi de porumb mărunţite cu un 
preparat, ce conţine, în % de masă: celule 
liofilizate ale tulpinilor de Lactobacillus aci-
dophilus cu un titru de 2x107 UFC/g − 32, 
Lactobacillus plantarum cu un titru de 1x107 
UFC/g − 16, Lactobacillus fermentum cu un 
titru de 5x107 UFC/g − 16 şi Bifidobacterium 
bifidum cu un titru de 3x107 UFC/g − 36, care 
se pulverizează în formă de suspensie 
apoasă în cantitate de 6,5 g de preparat la 
1000 kg de masă verde cu tasarea ulterioară 
a masei verzi. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for ensilage of corn green mass 
(57) The invention relates to forage production, 

namely to a process for ensilage of corn 
green mass.  
The process, according to the invention, pro-
vides for the treatment of comminuted green 
mass with a preparation, comprising, in mass 
%: lyophilized cells of Lactobacillus acidophi-
lus strains with a titer of 2x107 CFU/g – 32, 
Lactobacillus plantarum with a titer of 1x107 
CFU/g – 16, Lactobacillus fermentum with a 
titer of 5x107 CFU/g – 16 and 
Bifidobacterium bifidum with a titer of 3x107 
CFU/g – 36, which is sprayed as an aqueous 
suspension in an amount of 6.5 g of prepara-
tion per 1000 kg of green mass followed by 
tamping of green mass. 

 

  Claims: 1 
* 

*     * 
(54) Способ силосования зеленой массы 

кукурузы 
(57) Изобретение относится к кормопроизвод-

ству, а именно к способу силосования зе-
леной массы кукурузы. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает обработку измельченной зе-
леной массы препаратом, содержащим, в 
масс. %: лиофилизированные клетки 
штаммов Lactobacillus acidophilus с титром 
2x107 KOE/г − 32, Lactobacillus plantarum с 
титром 1x107 KOE/г − 16, Lactobacillus 
fermentum с титром 5x107 KOE/г − 16 и 
Bifidobacterium bifidum с титром 3x107 
KOE/г − 36, который распыляется в виде  
 

водной суспензии в количестве 6,5 г пре-
парата на 1000 кг зеленой массы с после-
дующим утрамбовыванием зеленой массы. 

 
 П. формулы: 1 
 
 

 
(11) 804 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 8/08 (2006.01)  
(21) s 2013 0191 
(22) 2013.11.11 
(71)(72)(73) LÎSÎI Dan, MD 
(54) Metod ă de diagnostic diferen ţial al 

tumorilor astrogliale şi oligodendrogliale 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

neurologie şi oncologie şi poate fi utilizată 
pentru diagnosticul diferenţial al tumorilor 
astrogliale şi oligodendrogliale. 
Conform invenţiei, metoda revendicată cons-
tă în aceea că se efectuează spectroscopia 
prin rezonanţa magnetică nucleară cu de-
terminarea spectrului ce indică cantitatea de 
acid 2-hidroxi-glutaric şi lactic, apoi se deter-
mină raportul dintre valorile lor şi în cazul, în 
care rezultatul este de 0,1…0,9 se diagnos-
tichează o tumoare oligodendroglială, iar în 
cazul când este mai mare de 1,0 − o tumoare 
astroglială. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for differential diagnostics of 
astroglial and oligodendroglial tumors 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to neurology and oncology and may be 
used for differential diagnostics of astroglial 
and oligodendroglial tumors. 
According to the invention, the claimed 
method consists in that it is performed the 
spectroscopy by nuclear magnetic resonance 
with determination of the spectrum indicating 
the amount of 2-hydroxy-glutaric and lactic 
acid, then is determined the ratio between 
their values and in the case where the result 
is of 0.1…0.9 it is diagnosticated an 
oligodendroglial tumor, and in the case where it 
is greater than 1.0 – an astroglial tumor. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Метод дифференциальной диагностики 
астроглиальных и олигодендроглиаль-
ных опухолей 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к неврологии и онкологии и может 
быть использовано для дифференциаль-
ной диагностики астроглиальных и олиго-
дендроглиальных опухолей. 
Согласно изобретению, заявленный ме-
тод состоит в том, что выполняют спек-
троскопию ядерно-магнитным резонан-
сом, с определением спектра указываю-
щего на количество 2-гидрокси-глутаровой 
и молочной кислот, затем определяют со-
отношение между их величинами и в слу-
чае, когда результат составляет 0,1…0,9 
диагностицируют олигодендроглиальную 
опухоль, а в случае, когда более 1,0 − ас-
троглиальную опухоль. 

 
 П. формулы: 1 
 
 

 
(11) 805 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01)  
(21) s 2014 0044 
(22) 2014.04.03 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; 
INSTITUTUL DE FTIZIOPULMONOLOGIE 
"CHIRIL DRAGANIUC", MD 

(72)  ABABII Ion, MD; GHINDA Serghei, MD; 
DANILOV Lucian, MD; MANIUC Mihail, MD; 
TUDOR Elena, MD; ROTARU Natalia, MD 

(54) Metod ă de diagnostic diferen ţial al forme-
lor de amigdalit ă cronic ă de etiologie 
streptococic ă la copii 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
otorinolaringologie, şi poate fi utilizată pentru 
diagnosticul diferenţial al formelor de amig-
dalită de etiologie streptococică la copii, 
după categoriile de vârstă şi regiune. 
Conform invenţiei, metoda revendicată in-
clude examenul clinic şi paraclinic, unde se 
stabilesc următorii parametri: indicele indivi-
dual al formării antistreptolizinei-O la antigenul 
streptococic al bolnavului (IIFA), indicele indi-
vidual al sensibilităţii celulare a bolnavului la 
antigenul streptococic (IISB), indicele regional 
al normei fiziologice a antistreptolizinei-O după 
categoriile de vârstă (INACV), indicele regional 
al normei fiziologice a sensibilităţii celulare 
după categoriile de vârstă (INSCV), apoi se 
calculează nivelul de deviere (ND), conform 
formulei: 

INSCV

IISB

INACV

IIFA
ND += . 

În cazul în care la copiii de 1…5 ani, ND este 
mai mare de 48,5 se diagnostichează 
amigdalită cronică decompensată, iar când 
este mai mic − amigdalită cronică compen-
sată; la copiii de 6…10 ani, când ND este 
mai mare de 46,2 − amigdalită cronică 
decompensată, iar când este mai mic − 
amigdalită cronică compensată; la copiii de 
11…14 ani, când ND este mai mare de 35,9 − 
amigdalită cronică decompensată, iar când 
este mai mic − amigdalită cronică compen-
sată; la copiii de 15…18 ani, când ND este 
mai mare de 17,2 − amigdalită cronică 
decompensată, iar când este mai mic − 
amigdalită cronică compensată. 
 
Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for differential diagnostics of 
chronic tonsillitis forms of streptococcal 
etiology in children 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to otorhinolaryngology and can be used 
for differential diagnostics of tonsillitis forms 
of streptococcal etiology in children by the 
age groups and region. 
According to the invention, the claimed 
method includes clinical and paraclinical ex-
amination, where are determined the follow-
ing parameters: individual index of O-
antistreptolysine formation to the streptococ-
cal antigen of the patient (IIFA), individual in-
dex of patient’s cell sensitivity to the strepto-
coccal antigen (IISB), regional index of O-
antistreptolysine physiological norm by the 
age groups (INACV), regional index of cell 
sensitivity physiological norm by the age 
groups (INSCV), then is calculated the level 
of deviation (ND), according to the formula: 

INSCV

IISB

INACV

IIFA
ND += . 

In the case when in children of 1…5 years 
old, ND is higher than 48.5 it is diagnosed 
chronic uncompensated tonsillitis, and when 
is less – chronic compensated tonsillitis; in 
children of 6…10 years old, when ND is 
higher than 46.2 – chronic uncompensated 
tonsillitis, and when is less – chronic com-
pensated tonsillitis; in children of 11…14 
years old, when ND is higher than 35.9 – 
chronic uncompensated tonsillitis; and when 
is less – chronic compensated tonsillitis; in 



  MD - BOPI 8/2014      INVENTIONS 

 34

children of 15…18 years old, when ND is 
higher than 17.2 – chronic uncompensated 
tonsillitis, and when is less – chronic com-
pensated tonsillitis. 
 
Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод дифференциальной диагности-
ки форм хронического тонзиллита 
стрептококковой этиологии у детей 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к оториноларингологии и может 
быть использовано для дифференциаль-
ной диагностики форм тонзиллита стреп-
тококковой этиологии у детей по возрас-
тным категориям и региону. 
Согласно изобретению, заявленный ме-
тод включает клиническое и параклиниче-
ское обследование, где определяют сле-
дующие параметры: индивидуальный по-
казатель образования антистрептолизина-
О к стрептококковому антигену больного 
(IIFA), индивидуальный показатель клеточ-
ной чувствительности больного к стрепто-
кокковым антигенам (IISB), региональный 
показатель физиологической нормы анти-
стрептолизина-О по возрастным категори-
ям (INACV), региональный показатель фи-
зиологической нормы клеточной чувстви-
тельности по возрастным категориям 
(INSCV), затем вычисляют уровень откло-
нения (ND), согласно формуле:  
                                                      

INSCV

IISB

INACV

IIFA
ND += . 

В случае, когда у детей 1…5 лет, ND 
больше 48,5 диагностируют хронический 
некомпенсированный тонзиллит, а когда 
меньше − хронический компенсированный 
тонзиллит; у детей 6…10 лет, когда ND 
больше 46,2 − хронический некомпенси-
рованный тонзиллит, а когда меньше − 
хронический компенсированный тонзил-
лит; у детей 11…14 лет, когда ND больше 
35,9 − хронический некомпенсированный 
тонзиллит; а когда меньше − хронический 
компенсированный тонзиллит; у детей 
15…18 лет, когда ND больше 17,2 − хро-
нический некомпенсированный тонзиллит, 
а когда меньше − хронический компенси-
рованный тонзиллит. 
 
П. формулы: 1 

 
 

(11) 806 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01)  
(21) s 2013 0176 
(22) 2013.10.24 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  KUSTUROVA Anna, MD; CAPROŞ Nicolae, 
MD; KUSTUROV Vladimir, MD 

(54) Metod ă de tratament al scoliozei toracice 
progresive la copii 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
traumatologie şi ortopedie şi poate fi utilizată 
în tratamentul scoliozei toracice progresive la 
copii.  
Conform invenţiei, metoda revendicată inclu-
de efectuarea anesteziei generale, după care 
pacientul se poziţionează în decubit lateral, 
pe partea convexă a curburii scoliotice cu 
ajutorul unor role şi fixatoare prin mişcări de 
rotare şi apăsare se efectuează derotarea 
vertebrelor incluse în curbura scoliotică, apoi 
se efectuează stabilizarea bilaterală prin 
introducerea a câte o broşă în plan orizontal 
prin coastele 4…7, la o distanţă de 3…4 cm 
de cartilajul coastelor prin spaţiul osteome-
dular, prin articulaţiile costo-sternale în stern, 
apoi prin aceleaşi coaste, între linia axilară 
anterioară şi medie, bilateral, se introduc în 
plan vertical încrucişat câte două broşe din 
partea concavă a curburii scoliotice, apoi din 
partea convexă a curburii scoliotice. 

 

  Revendicări:1 
* 

*     * 
(54) Method for treating progressive thoracic 

scoliosis in children 
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to traumatology and orthopedics and can 
be used for treating progressive thoracic sco-
liosis in children. 
According to the invention, the claimed 
method involves performance of general an-
esthesia, after which the patient is positioned 
lying on its side, on the convex side of the 
scoliotic curvature using rollers and clamps 
by rotary and compressive movements is 
performed the derotation of vertebrae in-
volved in the scoliotic curvature, then is per-
formed the bilateral stabilization by introduc-
ing a brace in horizontal plane through the 
4…7 ribs, at a distance of 3…4 cm from the 
costal cartilages through the osteomedullar 
space, through the costosternal joints in the 
sternum, then through the same ribs, be-
tween the anterior and mid axillary line are 
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bilaterally introduced in vertical plane  cross-
wise two braces from the concave side of the 
scoliotic curvature, and then from the convex 
side of the scoliotic curvature. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ лечения прогрессирующего 
грудного сколиоза 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к травматологии и ортопедии и 
может быть использовано для лечения 
прогрессирующего грудного сколиоза у 
детей.  
Согласно изобретению, заявленный ме-
тод включает выполнение общей анесте-
зии, после чего пациента позиционируют 
лежа на боку, на выпуклую сторону ско-
лиотической дуги при помощи роликов и 
фиксаторов вращательными и сдавли-
вающими движениями выполняют деро-
тацию позвонков вовлеченных в сколио-
тическую дугу, затем выполняют двухсто-
роннюю стабилизацию путем введения по 
спице в горизонтальной плоскости через 
4…7 ребро, на расстоянии 3…4 см от ре-
берных хрящей через остеомедулярное 
пространство, через реберно-грудинные 
суставы в грудину, затем через те же са-
мые ребра, между передней и средней ак-
силярной линией двухсторонне вводят в 
вертикальной плоскости перекрестно по 
две спицы, с вогнутой стороны сколиоти-
ческой кривизны, затем с выпуклой сторо-
ны сколиотической кривизны. 

 

 П. формулы: 1 
 

 

 
(11) 807 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B23F 19/00 (2006.01)  

B23F 19/05 (2006.01)  
(21) s 2013 0119 
(22) 2013.07.02 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; 

SCATICAILOV Serghei, MD; MARDARI 
Alexandru, MD; BOTNARI Vlad, MD; 
CASIAN Maxim, MD; MAZURU Alexandru, MD 

 
 
 

(54) Procedeu de honuire a din ţilor ro ţilor 
din ţate precesionale 

(57) Invenţia se referă la prelucrarea dinţilor roţilor 
dinţate presecionale, şi anume la honuirea 
dinţilor. 
Procedeul de honuire a dinţilor roţilor dinţate 
precesionale include honuirea dinţilor roţii 
dinţate (5) cu ajutorul unei scule-satelit (1), 
care imită o transmisie reală şi include două 
coroane cu role de antrenare (3) şi de pre-
lucrare (2), pe suprafaţa ultimelor fiind depu-
se fâşii (4) din liant metalic cu granule de di-
amante sau abrazive, repartizate uniform, 
între care sunt formate canale de evacuare a 
aşchiilor. Rolele (2, 3) sunt executate în for-
mă de con trunchiat cu vârful spre coroanele 
sculei-satelit (1). Între scula-satelit (1) şi roa-
ta dinţată (5) se debitează lichid de ungere-
răcire. Sculei-satelit (1) i se comunică o 
mişcare de precesie cu avans axial continuu 
sau cu avans axial periodic cu rotirea ei 
consecutiv în ambele direcţii, după care 
scula-satelit (1) efectuează o rulare liberă 
consecutiv în ambele direcţii. Fâşiile (4) din 
liant metalic cu granule de diamante sau 
abrazive, depuse pe suprafaţa rolelor de 
prelucrare (2), sunt repartizate uniform în 
formă de spirală, cu direcţii de înfăşurare 
opuse faţă de rola precedentă. 

 
  Revendicări: 2 

  Figuri: 4 
* 

*     * 
(54) Process for honing of precession gear-

wheel teeth 
(57) The invention relates to the machining of 

precession gearwheel teeth, namely the 
tooth honing. 
The process for honing of precession gear-
wheel teeth includes honing of gearwheel 
teeth (5) with a satellite tool (1), which simu-
lates a real transmission and includes two 
gear rings with drive (3) and machining (2) 
rollers, on the surface of the latter being ap-
plied strips (4) of metallic bond with diamond 
or abrasive grains, distributed uniformly, be-
tween which are formed chip removal chan-
nels. The rollers (2, 3) are made in the form 
of a truncated cone with the apex towards 
the gear rings of the satellite tool (1). Be-
tween the satellite tool (1) and the gearwheel 
(5) is fed lubrication-cooling fluid The satellite 
tool (1) is communicated a precession mo-
tion with continuous axial advance or period-
ic axial advance with its rotation consecutive-
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ly in both directions, then the satellite tool (1) 
performs a free running consecutively in both 
directions. The strips (4) of metallic bond with 
diamond or abrasive grains deposited on the 
surface of the machining rollers (2) are uni-
formly distributed in the form of a spiral, with 
winding directions opposite to the previous 
roller. 

 
  Claims: 2 

  Fig.: 4 
* 

*     * 
(54) Способ хонингования зубьев прецес-

сионных зубчатых колес 
(57) Изобретение относится к обработке зубьев 

прецессионных зубчатых колес, а именно 
к хонингованию зубьев. 
Способ хонингования зубьев прецессион-
ных зубчатых колес включает хонингова-
ние зубьев зубчатого колеса (5) с помо-
щью инструмента-сателлита (1), который 
имитирует реальную передачу и включает 
два венца с приводными (3) и обрабаты-
вающими (2) роликами, на поверхности 
последних нанесены полоски (4) из ме-
таллической связки с алмазными зернами 
или абразивы, равномерно распределен-
ные, между которыми сформированы ка-
налы для отвода стружки. Ролики (2, 3) 
выполнены в виде усеченного конуса с 
вершиной к венцам инструмента-сател-
лита (1). Между инструментом-сателлитом 
(1) и зубчатым колесом (5) подается сма-
зочно-охлаждающая жидкость. Инстру-
менту-сателлиту (1) сообщают прецесси-
онное движение с непрерывной осевой 
подачей или периодической осевой пода-
чей с его вращением последовательно в 
обе стороны, после чего инструмент-
сателлит (1) выполняет свободную обкат-
ку последовательно в обе стороны. По-
лоски (4) из металлической связки с ал-
мазными зернами или абразивами, нане-
сенные на поверхность обрабатывающих 
роликов (2), равномерно распределены в 
виде спирали, с направлениями намотки 
противоположными предыдущему ролику. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 4 

 
 

 

 
(11) 808 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12C 12/00 (2006.01)  

C12C 5/02 (2006.01)  
C12C 7/00 (2006.01)  
C12C 7/053 (2006.01)  

(21) s 2013 0209 
(22) 2013.12.16 
(71)(72)(73) GHITENŞTEIN Efraim, MD 
(54) Procedeu de fabricare a berii 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 

anume la un procedeu de fabricare a berii. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede prepa-
rarea mustului de bere din malţ de orz, adău-
garea concentratului de suc de sorg zaharat, 
adăugarea hameiului, fierberea mustului cu 
hamei până la obţinerea conţinutului de ex-
tract necesar, filtrarea, răcirea şi limpezirea 
mustului, adăugarea drojdiei, fermentarea, 
postfermentarea şi maturarea berii cu filtra-
rea ulterioară, totodată se adaugă concentrat 
de suc de sorg zaharat cu un conţinut de 
72…75% de substanţe uscate şi 45…50% 
de zahăr, într-o cantitate care să asigure 
30% din cantitatea de extract din must. 
Rezultatul constă în simplificarea procesului 
tehnologic şi reducerea consumului de 
materiale. 

 
  Revendicări: 1 

* 

*     * 
 
 

 
 
 

 



INVENŢII     MD - BOPI 8/2014  
 

 37

(54) Process for producing beer 
(57) The invention relates to the food industry, 

namely to a process for producing beer. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the preparation of wort from barley 
malt, addition of sweet sorghum juice con-
centrate, addition of hops, boiling of wort with 
hops to produce a desired extract content, fil-
tration, cooling and clarification of wort, addi-
tion of yeast, fermentation, secondary fer-
mentation and maturation of beer with sub-
sequent filtration, at the same time it is add-
ed sweet sorghum juice concentrate with a 
content of 72…75% of dry substances and 
45…50% of sugar, in an amount providing 
30% of the amount of wort extract. 
The result consists in simplifying the techno-
logical process and reducing the material 
costs. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ производства пива 
(57) Изобретение относится к пищевой про-

мышленности, а именно к способу произ-
водства пива. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает приготовление пивного сусла 
из ячменного солода, добавление концен-
трата сока сахарного сорго, добавление 
хмеля, кипячение  сусла с хмелем до по-
лучения нужного содержания экстракта, 
фильтрацию, охлаждение и осветление 
сусла, добавление дрожжей, брожение, 
дображивание и выдержку пива с после-
дующей фильтрацией, при этом добавля-
ется концентрат сока сахарного сорго с 
содержанием 72…75% сухих веществ и 
45…50% сахара, в количестве обеспечи-
вающем 30% от количества экстракта 
сусла. 
Результат состоит в упрощении техноло-
гического процесса и сокращении матери-
альных затрат. 

 
 П. формулы: 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 809 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01)  

C12G 1/02 (2006.01)  
(21) s 2013 0201 
(22) 2013.11.28 
(71)(73) PRIDA Ivan, MD 
(72)  PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD; 

KRAJEVSKAIA Alla, MD; GĂINA Boris, MD; 
BODIUL Valentin, MD; TÎRA Valeriu, MD; 
LUCA Vasile, MD; BORTĂ Ivan, MD 

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

la un procedeu de fabricare a vinului roşu. 
Procedeul, conform invenţiei, include zdrobi-
rea strugurilor cu desciorchinare, obţinerea 
mustuielii, administrarea în mustuială a 
vinului tânăr de presă obţinut la prelucrarea 
altei partide  de struguri şi dezacidifiat chimic 
până la pH-ul de 3,6…4,0, macerarea-
fermentarea amestecului, scurgerea şi pre-
sarea boştinei cu obţinerea vinului tânăr − 
ravac, care este dirijat la postfermentare şi 
păstrare, şi a vinului tânăr de presă, destinat 
pentru administrare în mustuială la prelucra-
rea altor partide de struguri. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Process for producing red wine 
(57) The invention relates to the wine-making in-

dustry, namely to a process for producing red 
wine. 
The process, according to the invention, 
comprises crushing of grapes with 
destemming, obtaining of squash, admin-
istration in the squash of young press wine, 
produced upon processing of another batch 
of grapes and chemically deoxidized to the 
pH of 3.6…4.0, maceration-fermentation of 
the mixture, draining and pressing of the 
drained pomace with the production of young 
free-running wine, which is directed to sec-
ondary fermentation and storage, and of 
young press wine, intended for administra-
tion in the squash upon processing of other 
batches of grapes. 

 
  Claims: 2 

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

промышленности, а именно к способу 
производства красного вина. 
Способ, согласно изобретению, включает 
дробление винограда с гребнеотделени-
ем, получение мезги, внесение в мезгу 
молодого прессового вина, полученного 
при переработке другой партии винограда 
и химически раскисленного до рН 
3,6…4,0, настаивание-брожение смеси, 
стекание и прессование стекшей мезги с 
получением молодого вина-самотека, ко-
торое направляют на дображивание и 
хранение, и молодого прессового вина, 
предназначенного для внесения в мезгу 
при переработке других партий винограда. 

 
 П. формулы: 2 

 

 

 
(11) 810 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12G 1/02 (2006.01)  

C12G 1/04 (2006.01)  
(21) s 2013 0211 
(22) 2013.12.16 
(71)(73) PRIDA Ivan, MD 
(72)  PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD; 

KRAJEVSKAIA Alla, MD; CHIRMICI Piotr, 
MD; BANCOV Victor, MD 

(54) Procedeu de fabricare a mustului de 
struguri extractiv 

(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi 
anume la un procedeu de fabricare a mustu-
lui de struguri extractiv. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede 
prelucrarea strugurilor cu obţinerea mustuielii 
proaspete, sulfitarea acesteia, separarea 
parţială a mustului ravac, tratarea acestuia 
cu substituirea cationilor sărurilor tartrice din 
must cu cationi de hidrogen şi întoarcerea 
mustului tratat în mustuială până la atingerea 
pH-lui de 2,5…2,9, macerarea mustuielii acidu-
late, separarea mustului extractiv obţinut cu 
sulfitare şi acidulare suplimentară opţională. 

 
  Revendicări: 2 

* 

*     * 
 
 
 
 
 

(54) Process for producing extractive grape 
must 

(57) The invention relates to the wine industry, 
namely to a process for producing extractive 
grape must. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the processing of grapes to obtain 
fresh squash, its sulphitation, partial separa-
tion of free-running must, its treatment with 
replacement of cations of tartaric acid salts in 
the must with hydrogen cations and return of 
the processed free-running must into the 
squash to the attainment of a pH of 2.5…2.9, 
maceration of the acidified squash, separa-
tion of the produced extractive must pro-
duced with optional additional sulphitation 
and acidification. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ производства экстрактивного 
виноградного сусла 

(57) Изобретение относится к винодельческой 
промышленности, а именно к способу 
производства экстрактивного виноградно-
го сусла. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает переработку винограда с по-
лучением свежей мезги, ее сульфитацию, 
частичное отделение сусла-самотека, его 
обработку с заменой катионов солей вин-
ной кислоты сусла на катионы водорода и 
возврат обработанного сусла-самотека в 
мезгу до достижения рН 2,5…2,9, настаи-
вание подкисленной мезги, отделение по-
лученного экстрактивного сусла с опцио-
нальным дополнительным сульфитирова-
нием и подкислением. 

 
 П. формулы: 2 
 
 

 
(11) 811 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F16C 17/10 (2006.01)  

F16C 37/00 (2006.01)  
(21) s 2013 0083 
(22) 2013.05.15 
(71)(72)(73) ŞCIGOREV Iuri, MD 
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(54) Lagăr de alunecare hidrodinamic cu 
sistem de ungere autonom 

(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, şi 
anume la lagăre de alunecare hidrodinamice 
cu sistem de ungere autonom. 
Lagărul de alunecare hidrodinamic cu sistem 
de ungere autonom conţine un corp (1) cu 
nervuri de răcire (2), închis cu capace 
laterale (14a, 14b) cu garnituri de etanşare, 
capacele (14a, 14b) fiind executate în formă 
de cupolă cu formarea unor camere laterale 
interioare (17a, 17b). În corp (1) este montat 
un inel de reţinere (3) cu o mufă (4). În inel 
(3) este montată sau presată o bucşă 
antifricţiune (5), în care este amplasat un ar-
bore (6). Pe suprafaţa interioară a bucşei (5) 
sunt executate caneluri longitudinale (7) şi 
teşituri (8a, 8b), care comunică între ele. În 
corp (1), în jurul inelului (3), sunt executate 
canale orizontale (9), care comunică cu 
camerele (17a, 17b), iar în partea inferioară 
a corpului (1) sunt executate două canale 
înclinate (10a, 10b), care unesc camerele 
(17a, 17b) cu un canal de scurgere (11) 
închis cu un dop (12). Sub capac (14a) este 
fixat un inel (16) cu găuri străpunse, care 
coincid cu canalele orizontale (9) şi înclinate 
(10a, 10b). Pe arbore (6), într-o cameră 
(17a), este fixat un inel de reazem (20) cu 
adâncituri (21) şi palete (22), iar în cealaltă 
cameră (17b) este instalată o elice (23). În 
nervura (2) din partea superioară a corpului 
(1) sunt executate canale (13) pentru 
evacuarea gazelor, care comunică cu canalul 
orizontal (9). În capac (14b) este executată o 
gaură străpunsă (18) pentru umplere cu 
lichid lubrifiant închisă cu un dop (19). 

 
  Revendicări: 2 

  Figuri: 8 
* 

*     * 
(54) Hydrodynamic sliding bearing with auto- 
           nomous lubrication system 
(57) The invention relates to mechanical engi-

neering, in particular to hydrodynamic sliding 
bearings with autonomous lubrication system. 
The hydrodynamic sliding bearing with auto- 
nomous lubrication system comprises a 
housing (1) with cooling fins (2), closed with 
side covers (14a, 14b) with seals, the covers 
(14a, 14b) are made dome-shaped, forming 
the inner side chambers (17a, 17b). In the 
housing (1) is set a retaining ring (3) with a 
bellmouth (4). In the ring (3) is installed or 
pressed an antifriction sleeve (5), in which is 

located a shaft (6). On the inner surface of 
the sleeve (5) are made longitudinal grooves 
(7) and bevels (8a, 8b), which communicate 
therebetween. In the housing (1), around the 
ring (3), are made horizontal channels (9), 
which communicate with the chambers (17a, 
17b), and in the lower part of the housing (1) 
are made two inclined channels (10a, 10b), 
which join the chambers (17a, 17b) with a 
drain channel (11) closed with a plug (12). 
Under the cover (14a) is fixed a ring (16) with 
through openings, which are aligned with the 
horizontal (9) and inclined (10a, 10b) chan-
nels. On the shaft (6), in one chamber (17a), 
is fixed a thrust ring (20) with recesses (21) 
and blades (22), and in the other chamber 
(17b) is installed a blade propeller (23). In 
the fin (2) on the upper side of the housing 
(10) are made gas escape channels (13) 
communicating with the horizontal channel 
(9). In the cover (14b) is made a through hole 
(18) for filling with lubricating fluid closed with 
a plug (19). 

 
  Claims: 2 

  Fig.: 8 
* 

*     * 
(54) Гидродинамический подшипник сколь-

жения с автономной системой смазки 
(57) Изобретение относится к машинострое-

нию, в частности к гидродинамическим 
подшипникам скольжения с автономной 
системой смазки. 
Гидродинамический подшипник скольже-
ния с автономной системой смазки со-
держит корпус (1) с ребрами охлаждения 
(2), закрытый боковыми крышками (14a, 
14b) с уплотнителями, крышки (14a, 14b) 
выполнены куполообразными с образова-
нием внутренних боковых камер (17a, 
17b). В корпусе (1) установлено удержи-
вающее кольцо (3) с раструбом (4). В 
кольце (3) установлена или запрессована 
антифрикционная втулка (5), в которой 
расположен вал (6). На внутренней по-
верхности втулки (5) выполнены продоль-
ные пазы (7) и скосы (8a, 8b), которые со-
общаются между собой. В корпусе (1), во-
круг кольца (3), выполнены горизонталь-
ные каналы (9), которые сообщаются с 
камерами (17a, 17b), а в нижней части 
корпуса (1) выполнены два наклонных ка-
нала (10a, 10b), которые соединяют каме-
ры (17a, 17b) со сливным каналом (11), 
закрытым пробкой (12). Под крышкой (14a) 
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закреплено кольцо (16) со сквозными от-
верстиями, которые совпадают с горизон-
тальными (9) и наклонными (10a, 10b) ка-
налами. На валу (6), в одной камере (17a), 
закреплено упорное кольцо (20) с углуб-
лениями (21) и лопастями (22), а в другой 
камере (17b) установлена крыльчатка 
(23). В ребре (2) с верхней стороны корпу-
са (1) выполнены каналы (13) для отвода 
газов, которые сообщаются с горизон-
тальным каналом (9). В крышке (14b) вы-
полнено сквозное отверстие (18) для за-
полнения смазывающей жидкостью, за-
крытое пробкой (19). 

 
 П. формулы: 2 

 Фиг.: 8 
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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. depo-
zit 

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 MD 4268 C1 B27H 3/02 (2006.01)  
B27H 5/02 (2006.01)  
B27B 1/00 (2006.01)  
B65D 8/00 (2006.01)  
C12G 3/07 (2006.01) 

a 2012 0043 2012.05.30 1/2014 

2 MD 4269 C1 C22C 19/03 (2006.01)  
C22C 1/02 (2006.01) 

a 2012 0088 2012.10.15 1/2014 

3 MD 4270 C1 F23C 9/00 (2006.01) a 2013 0035 2013.06.06 1/2014 
4 RU 4271 C1 G06K 1/00 (2011.01)  

G06K 1/12 (2011.01)  
B23K 26/00 (2011.01)  
B23K 26/08 (2011.01) 

a 2012 0060 2012.07.17 1/2014 

 
 
 

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

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

menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod  
ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr.  
BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 716 Z A01K 61/00 (2006.01) s 2013 0057 2013.03.25 1/2014 
2 MD 717 Z A01K 61/00 (2006.01)  

A23K 1/06 (2006.01)  
A23K 1/08 (2006.01)  
A23K 1/10 (2006.01)  
A23K 1/16 (2006.01)  
A23K 1/175 (2006.01) 

s 2013 0162 2013.08.22 1/2014 

3 MD 718 Z A01N 1/02 (2006.01)  
C12N 5/02 (2006.01)  
C07C 229/22 (2006.01) 

s 2013 0107 2013.06.14 1/2014 

4 MD 719 Z A01N 63/00 (2006.01)  
C12N 1/20 (2006.01)  
C12R 1/39 (2006.01) 

s 2013 0105 2013.06.11 1/2014 

5 MD 720 Z A23L 2/00 (2006.01)  
A23L 2/38 (2006.01)  
A23L 1/076 (2006.01)  
A23L 1/08 (2006.01) 

s 2013 0163 2013.10.04 1/2014 

6 MD 721 Z A61C 7/00 (2006.01)  
A61C 7/10 (2006.01) 

s 2013 0098 2013.06.04 1/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7 MD 722 Z A61F 9/007 (2006.01) s 2013 0124 2013.07.12 1/2014 
8 MD 723 Z C02F 1/66 (2006.01)  

C02F 1/52 (2006.01)  
C02F 1/38 (2006.01)  
C02F 3/28 (2006.01)  
C02F 11/04 (2006.01)  
C02F 101/30 (2006.01)  
C12F 3/10 (2006.01) 

s 2013 0184 2012.06.11 1/2014 

9 MD 724 Z F04D 13/06 (2006.01)  
H02K 5/12 (2006.01)  
H02K 9/19 (2006.01) 

s 2013 0061 2013.04.01 1/2014 

10 MD 725 Z F04D 13/06 (2006.01)  
F04D 13/08 (2006.01)  
H02K 5/12 (2006.01) 

s 2013 0062 2013.04.01 1/2014 

11 MD 726 Z G01N 33/74 (2006.01)  
G01N 33/487 (2006.01)  
A61B 5/00 (2006.01) 

s 2013 0132 2013.07.23 1/2014 

12 MD 727 Z H02M 5/00 (2006.01)  
H02M 5/257 (2006.01)  
G05F 1/20 (2006.01) 

s 2013 0009 2013.01.23 1/2014 
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II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование сорта 

1 v 2014 0020 /  
   2014.05.06 

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

CĂPŞUN 
(Fragaria L.) 

 
Strawberry 
(Fragaria L.) 

 
Земляника 
(Fragaria L.) 
 

JOLY 

2 v 2014 0021 /  
   2014.05.06 

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

CĂPŞUN 
(Fragaria L.) 
 
Strawberry 
(Fragaria L.) 
 
Земляника 
(Fragaria L.) 
 

DELY 

3 v 2014 0022 /  
   2014.05.08 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ  
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC 
DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 
 
b. JURAVELI Alexei, MD 

PRUN 
(Prunus domestica) 

 
European Plum 
(Prunus domestica) 

 
Слива 
(Prunus domestica) 
 

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

Предоставленные патенты на сорт растения 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet /  
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety 
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента /  
Дата предоставления  

1 v 2012 0015 /  
   2012.02.17 

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
"PORUMBENI", MD 
 
b. MUSTEAŢA Simion, MD; 
BOROZAN Pantelimon, MD; 
MISTREŢ Silvia, MD;  
NUJNAIA Larisa, MD;  
BRUMA Serghei, MD;  
MATICIUC Vasile, MD;  
PARTAS Evghenia, MD;  
ŞTIRBU Valentin, MD; 
POJOGA Vasile, MD; 
FRUNZE Ion, MD;  
LEBEDIUC Gheorghi, MD; 
SMÂC Anatolii, RU;  
TARASOV Vladimir, RU;  
LEBEDENCO Ludmila, RU 

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

ROSMOLD 
159 

164 / 2014.08.31 

2 v 2012 0017 /  
   2012.02.17 

a. INSTITUTUL DE FITOTEH-
NIE "PORUMBENI", MD 
 
b. BOROZAN Pantelimon, MD; 
BRUMA Serghei, MD; 
MATICIUC Vasile, MD;  
MUSTEAŢA Simion, MD; 
NUJNAIA Larisa, MD;  
PARTAS Evghenia, MD;  
POJOGA Vasile, MD;  
FRUNZE Ion, MD;  
ŞTIRBU Valentin, MD; 
LEBEDIUC Gheorghi, MD; 
SMÂC Anatolii, RU;  
TARASOV Vladimir, RU;  
LEBEDENCO Ludmila, RU 

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

 

ROSMOLD 
202 

165 / 2014.08.31 

3 v 2012 0012 /  
   2012.01.27 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,  
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE CÎMP 
"SELECŢIA", MD 
 
b. BUCIUCIANU Mihail, MD; 
BOAGHII Ion, MD;  
LUNGU Eugenia, MD;  
VATAVU Marta, MD; 
POSTOLACHI Nina, MD; 
ERENCIUC Ivan, MD 

FLOAREA-SOARELUI 
(Helianthus annuus L.) 
 
Sunflower  
(Helianthus annuus L.) 
 
Подсолнечник  
(Helianthus annuus L.) 
 

 

VALERIA 166 / 2014.08.31 
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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) 034885 
(220) 2014.04.03 
(310) TM 2013/1107 
(320) 2013.11.18 
(330) MK 
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE  

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
34   - tutun, prelucrat sau brut; produse din tutun; 

substituenţi ai tutunului nu pentru scopuri 
medicale sau curative; ţigarete; ţigări de foi; 
trabucuri; dispozitive de mână pentru a face 
ţigarete; tuburi de ţigări; filtre pentru ţigarete; 
hârtii (foi) de ţigarete; chibrituri şi articole 
pentru fumători. 

 

 

 
 
(210) 034895 
(220) 2014.04.10 
(730) DULCINELLA S.R.L., societate 

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

(540)  
 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 25.01.09; 26.01.20; 26.01.24; 27.01.12; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 034898 
(220) 2014.04.10 
(730) DULCINELLA S.R.L., societate  
           comercial ă, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: ciocolaţiu. 
(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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 25.01.09; 26.01.20; 27.01.12; 29.01.11. 
 
 
 
(210) 034906 
(220) 2014.04.03 
(310) 991877 
(320) 2014.01.31 
(330) NZ 
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE  

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg,  
Germania 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, gri. 
(511) NCL(10-2014) 
34   - tutun prelucrat sau brut; produse din tutun; 

substituenţi ai tutunului nu pentru scopuri 
medicale sau curative; ţigarete; ţigări de foi; 
trabucuri; dispozitive de mână pentru a face 
ţigarete; tuburi de ţigări; filtre pentru ţigarete; 
hârtii (foi) de ţigarete; chibrituri şi articole 
pentru fumători. 

 

(531) CFE(5) 26.04.11; 26.11.08; 26.11.09; 27.05.11; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 034916 
(220) 2014.04.07 
(730) MOLDOVAN Eugeniu, MD  

Str. Păcii nr. 10,  
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
09   - magnetofoane, magnetofoane video, amplifi-

catoare de frecvenţe sonore, difuzoare, re-
ceptoare cu modulaţie de frecvenţă, televi-

zoare, telecamere, convertoare de frecvenţă 
radio, pelicule magnetice, căşti telefonice, 
căşti, microfoane, casete şi conectoare, apa-
rate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geode-
zice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de climatizare; dispozitive pentru 
răcirea aerului; aparate pentru dezodorizarea 
aerului; uscătoare de aer; instalaţii de filtrare 
a aerului; încălzitoare de aer, preîncălzitoare 
de aer, aparate electrice de încălzire; apara-
te de ionizare pentru tratarea aerului; aparate 
şi dispozitive pentru purificarea aerului; steri-
lizatoare de aer; aparate pentru generarea 
de abur pentru gătit; autoclave (marmite 
electrice sub presiune); cuptoare de brutărie; 
grătare; încălzitoare pentru baie; aparate 
pentru băi de aer cald; instalaţii de saună; 
aparate pentru încălzit paturi; aparate pentru 
răcirea băuturilor; radiatoare de încălzire 
centrală; aparate electrice de cafea cu filtru; 
cafetiere electrice; maşini electrice de cafea 
cu filtru; aparate pentru prăjit cafea; serpen-
tine pentru părţi de instalaţii de distilare, de 
încălzire sau de răcire; aparate şi instalaţii de 
gătit; reşouri; ustensile electrice de bucătărie; 
aparate şi instalaţii de răcire; instalaţii şi ma-
şini de răcire; răcitoare de lichide (instalaţii); 
instalaţii pentru răcirea apei; cuptoare cu 
convecţie şi cuptoare, altele decât cele pen-
tru scopuri experimentale; friteuze electrice; 
aparate şi instalaţii de uscare; plite electrice; 
becuri de economisire a energiei; ventilatoa-
re electrice de uz personal; filtre de aer pen-
tru climatizare; filtre pentru apă potabilă; 
congelatoare; maşini de prăjit fructe; grătare 
(aparate de gătit); griluri (aparate de gătit); 
uscătoare de păr; aparate de uscare a mâini-
lor pentru lavabouri; încălzitoare electrice de 
biberoane; aparate electrice de încălzire; 
plăci de încălzire; dispozitive de uz casnic de 
copt pâinea; hote aspirante pentru bucătărie; 
plăci încălzitoare; lăzi frigorifice; aparate şi 
maşini pentru gheaţă; fierbătoare electrice; 
plite de gătit; uscătoare electrice de rufe; 
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cuptoare cu microunde; reşouri de păstrat 
mâncarea caldă; lămpi portabile cum ar fi 
lanterne de buzunar; oale electrice de gătit 
sub presiune; aparate şi maşini frigorifice; 
aparate şi instalaţii de refrigerare; dulapuri 
frigorifice; camere frigorifice; recipiente frigo-
rifice; frigidere; rotisoare; aparate de gătit cu 
abur; generatoare de abur de uz casnic; in-
stalaţii de producere a aburilor; cuptor cu 
aburi; oale cu aburi; oale electrice cu abur 
pentru gătit; sterilizatoare; sobe; armături de 
cuptoare; prăjitoare de pâine; aparate elec-
trice de patiserie; fierbătoare; aparate şi ma-
şini pentru purificarea apei; lăzi congelatoa-
re; dezumidificatoare; umidificatoare; aparate 
şi maşini de fabricare a gheţii; lanterne de 
iluminat; distribuitoare de apă pentru apă 
potabilă; aparat pentru răcirea vinului; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor cu vânzări; elabora-
rea programelor de marketing; servicii privind 
studii de marketing; vânzări angro şi cu 
amănuntul; operaţii de export-import; comer-
cializarea mărfurilor, inclusiv a produselor 
specificate în clasele 09 şi 11. 

 

 
 
(210) 034923 
(220) 2014.04.07 
(310) 2013735337 
(320) 2013.10.15 
(330) RU 
(730) British American Tobacco (Brands) Limited, 

GB 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
(320) 2013.10.15 
 

34   - ţigarete; tutun, produse de tutun, brichete 
pentru fumători, chibrituri, articole pentru 
fumători; 

 

(220) 2014.04.07 
 

34   - ţigări. 
 

 

 
 
 

(210) 034930 
(220) 2014.04.10 
(310) 00003029922 
(320) 2013.11.08 
(330) GB 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
(320) 2013.11.08 
 

34   - ţigarete; tutun, produse de tutun, brichete, 
chibrituri, articole pentru fumători; 

 

(220) 2014.04.10 
 

34   - ţigări. 
 

 

 
 
(210) 034953 
(220) 2014.04.15 
(730) Cadbury UK Limited, GB  

PO Box 12, Bournville Lane, Bournville,  
Birmingham, B30 2LU, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
30   - cacao; băuturi pe bază de cacao şi ciocolată 

şi preparate pentru fabricarea acestor bău-
turi; ciocolată, produse de cofetărie care nu 
conţin substanţe medicamentoase, inclusiv 
produse din ciocolată şi/sau produse cu za-
hăr; biscuiţi, napolitane, prăjituri, torturi, che-
curi, produse de patiserie şi cofetărie şi aluat; 
preparate din cereale; îngheţate comestibile, 
inclusiv produse de îngheţată, produse de 
patiserie şi cofetărie şi deserturi congelate; 
produse de patiserie şi cofetărie şi deserturi 
refrigerate; pastă de ciocolată. 
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(210) 034988 
(220) 2014.04.23 
(310) 86255337 
(320) 2014.04.17 
(330) US 
(730) ESCO Corporation, US  

2141 N.W. 25th Avenue, Portland,  
Oregon 97210, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
(320) 2014.04.17 
 

12   - caroserii de autovehicule pentru orice teren; 
părţi de autovehicule pentru orice teren, şi 
anume acoperăminte de protecţie a carose-
riei autovehiculelor pentru orice teren, plăci 
de protecţie împotriva impactului cu pietre, 
capace uşoare şi copertine de protecţie (părţi 
de caroserii de autovehicule pentru orice 
teren). 

 

(220) 2014.04.23 
 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră. 
 

 

 
 
(210) 035057 
(220) 2014.05.06 
(730) COSTIN Mihail, MD  

MD-5828, Ordăşei, Teleneşti,  
Republica Moldova 
CAUŞ Artur, MD  
Str. 31 August nr. 2, MD-2093,  
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 

(210) 035059 
(220) 2014.05.06 
(730) CEPOI Victor, MD  

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  
MD-2001, 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; 

 

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. 

 

 

 
 
(210) 035060 
(220) 2014.05.06 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

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

 

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

 

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

 

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. 

 

 

 
 
(210) 035064 
(220) 2014.05.07 
(730) DONŢU Alla, MD  

Str. B.P. Haşdeu nr. 44, MD-2093,  
Grătieşti, 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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 035065 
(220) 2014.05.07 
(730) CUMATRENCO Sergiu, MD  

Str. Trandafirilor nr. 17,  
MD-7201, Şoldăneşti, 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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 035080 
(220) 2014.05.07 
(730) SANDORA, the limited liability company, 

UA 
Village Nikolaevskoe, Zhovtneviy Raion, 
Nikolaevskaya Oblast, 57262, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde. 
(511) NCL(10-2014) 
29   - jeleuri comestibile; jeleuri de fructe; compo-

turi (desert din fructe gătite); conserve de 
legume; conserve din fructe; pateuri vegeta-
le; pulpă de fructe; legume conservate; le-
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gume conservate, congelate, uscate şi fierte; 
gemuri; piure de merişoare; piure din mere; 
sucuri de legume pentru gătit; suc de tomate 
pentru gătit; fructe glazurate; fructe congela-
te; fructe conservate; fructe gătite; produse 
lactate; 

 

32   - aperitive fără alcool; sifon; ape carbogazoa-
se; ape minerale (băuturi); apă (băuturi); apă 
de masă; cvas (băutură nealcoolică); coctei-
luri fără alcool; limonade; băuturi izotonice; 
băuturi pe bază de miere fără alcool; băuturi 
pe bază de aloe vera fără alcool; băuturi pe 
bază de zer; băuturi din fructe fără alcool; 
nectaruri de fructe cu pulpă nealcoolice; si-
rop de migdale; bere; prafuri pentru prepara-
rea băuturilor efervescente; sarsaparilla (bă-
utură nealcoolică); siropuri pentru limonadă; 
siropuri pentru băuturi; smoothies (băuturi pe 
bază de amestecuri din fructe sau legume); 
sucuri de legume (băuturi); sucuri de fructe; 
suc de tomate (băutură); suc de mere neal-
coolic; produse pentru fabricarea sifonului; 
preparate pentru fabricarea lichiorurilor; pro-
duse pentru fabricarea apelor minerale; pre-
parate pentru fabricarea băuturilor; sorbeturi 
(băuturi); extracte din fructe fără alcool; 
esenţă pentru fabricarea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.03. 
 

 
 
(210) 035106 
(220) 2014.05.15 
(730) LIVRALUM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Vasile Lupu nr. 42/N, ap. 1,  
MD-2008, 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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 035113 
(220) 2014.05.13 
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE  

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri. 
(511) NCL(10-2014) 
34   - tutun prelucrat sau brut; produse din tutun; 

substituenţi ai tutunului nu pentru scopuri 
medicale sau curative; ţigarete; ţigări de foi; 
trabucuri; dispozitive de mână pentru a face 
ţigarete; tuburi de ţigări; filtre pentru ţigarete; 
hârtii (foi) de ţigarete; chibrituri şi articole 
pentru fumători. 

 

(531) CFE(5) 25.07.06; 25.07.21; 25.12.03; 26.04.04; 
26.07.15; 26.07.25; 26.11.07; 27.03.15; 29.01.06. 
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(210) 035114 
(220) 2014.05.13 
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE  

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
34   - tutun prelucrat sau brut; produse din tutun; 

substituenţi ai tutunului nu pentru scopuri 
medicale sau curative; ţigarete; ţigări de foi; 
trabucuri; dispozitive de mână pentru a face 
ţigarete; tuburi de ţigări; filtre pentru ţigarete; 
hârtii (foi) de ţigarete; chibrituri şi articole 
pentru fumători. 

 

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.07.01; 27.03.15; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 035115 
(220) 2014.05.13 
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE  

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg,  
Germania 

(540)  
 
 

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

(511) NCL(10-2014) 
34   - tutun prelucrat sau brut; produse din tutun; 

substituenţi ai tutunului nu pentru scopuri 
medicale sau curative; ţigarete; ţigări de foi; 
trabucuri; dispozitive de mână pentru a face 
ţigarete; tuburi de ţigări; filtre pentru ţigarete; 
hârtii (foi) de ţigarete; chibrituri şi articole 
pentru fumători. 

 

(531) CFE(5) 23.01.25; 25.07.06; 25.07.25; 26.03.23; 
26.04.04; 26.07.15; 26.07.25; 26.11.07; 27.01.05; 
29.01.06. 

 

 
 
(210) 035116 
(220) 2014.05.13 
(730) FUIOR Elena, MD  

Str. Florilor nr. 8, bloc 4, ap. 90,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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 şi cererea de ofertă se face 
prin intermediul Internetului pentru a facilita 
vânzarea de produse şi servicii printr-o reţea 
de calculatoare şi furnizarea de feedback 
evaluativ şi evaluări de produse şi servicii ale 
vânzătorilor, valoarea şi preţurile produselor 
şi a serviciilor vânzătorilor, performanţa 
cumpărătorilor şi a vânzătorilor, livrarea, pre-
cum 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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 035117 
(220) 2014.05.13 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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. 

 

 

 
 
(210) 035139 
(220) 2014.05.16 
(730) ESTETIC CLUB S.R.L., MD  

Bd. Dacia nr. 60/5, ap. 4,  
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, roz, 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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.05; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.13. 
 

(210) 035141 
(220) 2014.05.20 
(730) INTELSTART S.R.L., MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 39, bloc 10,  
scara 16, ap. 498,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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) 035142 
(220) 2014.05.17 
(730) LAZINSCHI Chirill, MD  

Str. Iaşului nr. 40,  
MD-3600, Ungheni, Republica Moldova 
LAZINSKAIA Elena, MD  
Str. Basarabilor nr. 19,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; 
 

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) 03.07.17; 25.01.19; 25.01.25; 27.05.11; 
27.05.24. 

 



MĂRCI  MD - BOPI 8/2014 

 59

(210) 035145 
(220) 2014.05.17 
(730) CUMATRENCO Valerian, MD  

Str. Igor Vieru nr. 16, bloc 1, ap. 119,  
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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 035147 
(220) 2014.05.19 
(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) 035156 
(220) 2014.05.21 
(730) O.O.O. REDMOND, RU 

Sverdlovskaia naberejnaia, d. 44, lit. B,  
g. Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
11   - acumulatoare de aburi; acumulatoare de 

căldură; alambicuri; aparate pentru deshidra-
tare; aparate de dezinfectat; aparate pentru 
prăjit cafea; aparate pentru răcirea băuturilor; 
maşini de prăjit fructe; aparate şi maşini pen-
tru purificarea apei; aparate şi maşini frigori-
fice; congelatoare; aparate electrice pentru 
copt vafe; frigări pentru rotiserie; grătare 
(aparate de gătit); recipiente frigorifice; apa-
rate pentru prăjit cafea; camere de răcire 
pentru depozitare; oale de gătit sub presiune 
electrice; percolatoare electrice de cafea; 
grătare mari în aer liber; maşini de făcut pâi-
ne; aparate şi maşini frigorifice; pasteuriza-
toare; percolatoare electrice de cafea; 
cuptoare de brutărie; maşini de gătit; cup-
toare cu microunde; cuptoare cu microunde 
de uz industrial; maşini de gătit; reşouri de 
păstrat mâncarea caldă; încălzitoare elec-
trice de biberoane, aparate pentru deshidra-
tarea produselor alimentare; aparate de fil-
trare a apei; aparate şi maşini de fabricare a 
gheţii; aparate şi maşini frigorifice; aparate şi 
instalaţii de gătit; reşouri; dispozitive de 
învârtit frigări; reşouri de păstrat mâncarea 
caldă; aparate electrice de făcut iaurt; roti-
soare; maşini de prăjit; oale de gătit sub pre-
siune electrice; aparate de prăjit pâine; 
instalaţii pentru răcirea apei; răcitoare de 
lichide (instalaţii); instalaţii pentru răcirea 
laptelui; instalaţii pentru purificarea apei; 
aparate şi maşini frigorifice; ustensile de gătit 
electrice; filtre electrice de cafea; filtre pentru 
apa potabilă; friteuze electrice; garnituri faso-
nate pentru cuptoare; maşini de făcut pâine; 
aparate de refrigerare; fierbătoare electrice; 
dulapuri frigorifice. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 035170 
(220) 2014.05.22 
(730) Mary Kay Inc., corpora ţie din statul Delaware, 

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



MD - BOPI 8/2014        TRADEMARKS 
 

 60

(540)  
 
 

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

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

 
 
 
(210) 035173 
(220) 2014.05.26 
(730) AVANTAJ - AV S.A., MD  

Str. Maria Tănase nr. 7a,  
MD-2008, 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; 

 

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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 035190 
(220) 2014.05.23 
(310) 2014/05372 
(320) 2014.02.27 
(330) ZA 
(730) HONDA MOTOR CO., LTD., JP  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
12   - vehicule; automobile, motociclete; piese şi 

accesorii pentru produsele sus-menţionate. 
 

(210) 035191 
(220) 2014.05.23 
(730) Obshchestvo s ogranichennoy 

otvetstvennostyu "PARAFARM", RU  
ul. Sverdlova, d. 4, 440026, g. Penza,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

verde-închis, roşu, alb, negru. 
(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) 25.01.15; 26.02.08; 26.04.10; 28.05.00; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 035209 
(220) 2014.05.29 
(730) NGK SPARK PLUG CO., LTD., JP  

14-18 Takatsuji-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya City, 467-8525, Japonia 

(540)  
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(511) NCL(10-2014) 
09   - aparate de măsurare a concentraţiei vapori-

lor de combustibil, oxigenului, oxidului, azo-
tului, hidrocarburii, metanului, alcoolului şi 
hidrogenului în aer sau gaze; aparate de 
măsurare a concentraţiei vaporilor de com-
bustibil, oxigenului, oxidului de azot, hidro-
carburii, metanului, alcoolului şi hidrogenului 
şi de control al raportului aer/combustibil în 
gazele de eşapament din motoarele cu arde-
re internă, cazane, incineratoare, turbinele cu 
gaze, generatoare şi pilele de combustie; 
senzori de detonaţie; senzori de presiune; 
senzori de temperatură; senzori ai aerului din 
exterior pentru măsurarea calităţii aerului; 
senzori de sarcină; senzori de detectare a 
scurgerilor de hidrogen; senzori de uree; 
baterii şi accesorii pentru acestea, în special 
carcase de baterii, încărcătoare şi adaptoare 
de baterii; aparate şi instrumente ştiinţifice, 
nautice, geodezice, fotografice, cinematogra-
fice, optice, de cântărire, de măsurare, de 
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă (salvare) şi didactice; aparate şi in-
strumente pentru conducerea, distribuirea, 
transformarea, acumularea, reglarea sau 
comanda curentului electric; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea su-
netului sau imaginilor; suporturi de înregis-
trare magnetice, discuri acustice; compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de stocare a 
datelor; mecanisme pentru aparate cu pre-
plată; case înregistratoare, maşini de cal-
culat, echipament pentru prelucrarea infor-
maţiei, calculatoare; software de calculatoa-
re; extinctoare. 

 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.13; 01.03.15; 26.01.20; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 035211 
(220) 2014.06.03 
(730) CIBIZOV Denis, MD  

Str. Botanica Veche nr. 15,  
MD-2062, 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; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 035212 
(220) 2014.06.03 
(730) CIBIZOV Denis, MD  

Str. Botanica Veche nr. 15,  
MD-2062, 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; 

 

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) 035217 
(220) 2014.05.30 
(730) AD SOLUTION MEDIA ASSOCIATES  
           LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP, GB  

Suite 303, Princess House, 50-60 Eastcastle 
street, London, W1W 8EA, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde-deschis, gri, alb. 
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(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
răspândirea şi distribuirea materialelor publi-
citare; publicitate on-line pe o reţea de 
computere. 

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 035218 
(220) 2014.05.30 
(730) AD SOLUTION MEDIA ASSOCIATES  

LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP, GB  
Suite 303, Princess House, 50-60 Eastcastle 
street, London, W1W 8EA, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet, bordo, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
răspândirea şi distribuirea materialelor publi-
citare; publicitate on-line pe o reţea de 
computere. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 25.07.25; 27.03.15; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 035221 
(220) 2014.06.03 
(730) CIBIZOV Denis, MD  

Str. Botanica Veche nr. 15,  
MD-2062, 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; 

 

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) 035244 
(220) 2014.06.10 
(730) ISAI Traian, MD  

Str. Al. Marinescu nr. 11,  
MD-3701, Străşeni, 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; 
 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 035260 
(220) 2014.06.11 
(730) Lidl Stiftung & Co. KG, DE  

Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm,  
Germania 

(540)  
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(511) NCL(10-2014) 
06   - folii din aluminiu; 
 

08   - tacâmuri, tacâmuri din material plastic; 
 

16   - produse de imprimerie; hârtie; carton şi pro-
duse din aceste materiale; folie din material 
plastic pentru ambalaj; hârtie de ambalaj; 
saci de gunoi din hârtie sau din material plas-
tic; saci (plicuri, pungi) de ambalaj din hârtie 
sau material plastic; cutii din carton sau din 
hârtie; pungi de ambalaj închise ermetic din 
hârtie sau din material plastic; folie din mate-
rial plastic pentru ambalajul sandvişurilor; 
pungi de ambalaj din hârtie sau din materiale 
plastice pentru congelat; pungi de gătit pen-
tru prepararea alimentelor din hârtie sau din 
materiale plastice; pungi pentru cuburi de 
gheaţă din material plastic; pungi pentru sto-
care din hârtie sau din material plastic; hârtie 
de copt; hârtie pentru friptură; pelicule pentru 
cuptorul cu microunde; etichete din material 
plastic; filtru de hârtie; hârtie absorbantă; 

 

21   - căni; căni din hârtie sau din material plastic; 
platouri; platouri din hârtie şi/sau din material 
plastic; recipiente pentru dejunuri; recipiente 
din materiale ţesute. 

 

 

 
 
(210) 035261 
(220) 2014.06.11 
(310) 86/141,890 
(320) 2013.12.12 
(330) US 
(730) Titan International, Inc., US  

2701 Spruce Street, Quincy, Illinois 62301, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
12   - anvelope (pneuri). 
 

 

 
 
(210) 035264 
(220) 2014.06.12 
(730) 47 th PARALLEL S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 132,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

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

le, necuprinse în alte clase; carduri; contai-
nere din hârtie pentru ambalare, peliculă 
pentru ambalarea hranei; produse de uz 
casnic din hârtie; produse de imprimerie; 
fotografii; tablouri ilustrate, rame pentru ta-
blouri; cărţi, reviste; periodice; publicaţii im-
primate; instrumente de scris; papetărie; 
hârtie pentru instalaţii de tipărit; articole de 
birou; rechizite pentru oficii; rechizite pentru 
desen liniar şi pictură; calendare; placarde, 
avize, agende, materiale pentru modelare 
neincluse în alte clase; 

 

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

 

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

 

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

 

32   - bere; ape minerale gazoase sau negazoase; 
apă de masă; apă tonică; limonada; bere de 
ghimbir; sucuri din fructe sau din legume; 
băuturi pe bază de fructe sau de legume; 
şerbeturi (lichide); siropuri şi alte preparate 
pentru fabricarea băuturilor; extracte nealco-
olice din fructe sau legume; băuturi ce conţin 
fermenţi lactaţi; 

 

33   - băuturi alcoolice, lichior, votcă, whisky, bran-
dy, ţuică, palincă, şnaps, divin, vinuri spu-
mante, vinuri seci, vinuri de desert, punciuri, 
băuturi slab alcoolizate, băuturi din amestec 
de votcă cu sucuri de fructe; băuturi din 
amestec de rom cu sucuri de fructe, băuturi 
din amestec de divin cu sucuri de fructe, 
băuturi din amestec de diferite băuturi alcoo-
lice cu sucuri, siropuri şi mirodenii, băuturi 
tonice; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comercia-
le; vânzări angro şi cu amănuntul; comercia-
lizarea produselor alimentare, inclusiv a pro-
duselor lactate şi a produselor din carne; 
comercializarea produselor de panificaţie, de 
patiserie şi de cofetărie; comercializarea 
berii, băuturilor alcoolice, băuturilor nealcoo-
lice şi a apelor minerale; comercializarea 
fructelor şi legumelor proaspete; comerciali-
zarea produselor de tutungerie; comercializa-
rea preparatelor pentru curăţenie, spălare şi 
de menaj; comercializarea produselor de uz 
casnic; comercializarea produselor igienice; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine specializate, supermarketuri, 
hipermarketuri; 

 

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

 

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

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; aprovizionare 
cu produse alimentare şi băuturi; servicii 
prestate de cantine, restaurante, cafenele, 
cofetării, baruri, bufete, bodegi; servicii de 
cazare temporară; servicii hoteliere; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijire 
medicală, stomatologică, igienică şi cosmeti-
că, servicii referitoare la întreţinerea sănătăţii 
şi frumuseţii, îngrijiri igienice şi de frumuseţe 
pentru oameni sau animale; servicii agricole, 
horticole şi forestiere; 

 

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) 05.03.11; 05.03.13; 27.05.17; 27.07.01. 
 

 
 
(210) 035267 
(220) 2014.06.12 
(730) NOVARTIS AG, CH  

CH-4002 Basel, Elveţia 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 26.02.05; 26.13.25. 
 

 
 
(210) 035268 
(220) 2014.06.12 
(730) NOVARTIS AG, CH  

CH-4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri. 
(511) NCL(10-2014) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 26.13.25. 
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(210) 035269 
(220) 2014.06.12 
(730) NOVARTIS AG, CH  

CH-4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri. 
(511) NCL(10-2014) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 26.13.25. 
 

 
 
(210) 035273 
(220) 2014.06.13 
(730) GENERAL MOTORS LLC, (a limited liabil-

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
12   - autovehicule şi piese pentru acestea. 
 

 

 
 
(210) 035274 
(220) 2014.06.13 
(730) Henkel AG & Co. KGaA, DE  

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,  
Germania 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, galben, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
01   - adezivi pentru industrie, adezivi pentru ţiglă; 
 

16   - adezivi pentru menaj, pentru lucrări de artiza-
nat şi de birou; 

 

17   - materiale de etanşare pentru îmbinări, pentru 
materiale de ambalare, garnituri de etanşare 
şi material de izolare; 

 

19   - materiale de construcţie (nemetalice), mor-
tar; tencuieli. 

 

(531) CFE(5) 07.01.24; 25.03.07; 26.04.06; 27.05.17; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 035282 
(220) 2014.06.18 
(730) Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o., PL  

Ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa,  
Polonia 

(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. 
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(210) 035291 
(220) 2014.06.18 
(730) VLASALUX S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. I. Gagarin nr. 45,  
MD-6801, Ialoveni, 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. 

 

(531) CFE(5) 07.01.09; 07.01.24; 07.03.02; 07.03.11. 
 

 
 
(210) 035304 
(220) 2014.06.19 
(730) DĂNIS S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 7/1, ap. (of) 72,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.01.15; 03.07.17; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 035307 
(220) 2014.06.20 
(730) POPA  Alexandru, MD  

Str. A. Hîjdeu nr. 110, ap. 7,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, galben, albastru-

deschis, gri, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
03   - produse pentru îngrijirea dinţilor; 
 

05   - medicamente de uz uman. 
 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.07; 05.07.21; 
26.01.15; 27.03.11; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 035308 
(220) 2014.06.20 
(730) STURZA Dan, MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 121, ap. 10,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde-deschis, negru, gri. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 03.02.01; 03.02.24; 26.02.01; 26.13.25; 
27.05.09; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 035310 
(220) 2014.06.19 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, 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) 035311 
(220) 2014.06.20 
(730) RITLABS S.R.L., firm ă, MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180, of. 102,  
MD-2004, 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; 

 

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. 

 

 
 
(210) 035312 
(220) 2014.06.20 
(730) TODICA Vadim, MD  

Str. Gh. Asachi nr. 29, ap. 15,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; 

 

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

 
 
 
(210) 035313 
(220) 2014.06.20 
(730) TODICA Vadim, MD  

Str. Gh. Asachi nr. 29, ap. 15,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
(210) 035314 
(220) 2014.06.20 
(730) TODICA Vadim, MD  

Str. Gh. Asachi nr. 29, ap. 15,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2014) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.05.05; 26.04.18; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 035317 
(220) 2014.06.23 
(730) ZORILE S.A., MD  

Calea Ieşilor nr. 8,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
(210) 035318 
(220) 2014.06.23 
(730) ZORILE S.A., MD  

Calea Ieşilor nr. 8,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.17; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 035320 
(220) 2014.06.23 
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD  

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,  
MD-2068, 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; 

 

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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 25.03.03; 25.03.07; 26.07.05. 
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(210) 035321 
(220) 2014.06.24 
(730) BIANCOCHIM S.R.L., MD  

Str. I. Creangă nr. 1,  
MD-4100, Călăraşi, 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. 

 
 
 
(210) 035325 
(220) 2014.06.24 
(730) POPA Ruslan, MD  

Str. Alba-Iulia nr. 10, ap. 45,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: imaginii spicului de grâu, ciocanului, 
stelei, cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 05.07.02; 14.07.01; 
14.07.02; 14.09.07. 

 

(210) 035326 
(220) 2014.06.24 
(730) BOBOC Valentina, MD  

Bd. Dacia nr. 36, ap. 58,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
BOBOC Alexei, MD  
Bd. Dacia nr. 36, ap. 58,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 
(210) 035327 
(220) 2014.06.24 
(730) WT AgroProfi S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, negru. 
(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; instrumente agricole, 
altele decât cele acţionate manual; incuba-
toare pentru ouă; distribuitoare automate; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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) 05.03.13; 05.03.15; 05.03.20; 15.07.20; 
26.02.07; 27.05.07; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 035328 
(220) 2014.06.24 
(730) Amoun Pharmaceutical Industries Co. 

S.A.E., EG 
El Salam City 11491, PO Box 3001, Cairo, 
Egipt 

(540)  
 
 

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

medicale. 
 

 

 
 
(210) 035329 
(220) 2014.06.24 
(730) Amoun Pharmaceutical Industries Co. 

S.A.E., EG 
El Salam City 11491, PO Box 3001, Cairo, 
Egipt 

(540)  
 
 

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

medicale. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
(210) 035330 
(220) 2014.06.25 
(730) YOUTH EDUCATION S.R.L., MD  

Str. A. Puşkin nr. 49/1, ap. (of.) 27,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.01.02; 05.01.16; 27.03.11. 
 

 
 
(210) 035331 
(220) 2014.06.25 
(730) ORIENT ACCENT S.R.L., MD  

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 4,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu, sur. 
(511) NCL(10-2014) 
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; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.23; 25.01.09; 25.07.25; 
27.05.17; 27.05.22; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 035332 
(220) 2014.06.25 
(730) ANHUI FORKLIFT GROUP CO., LTD., CN  

NO. 15, WEST WANGJIANG ROAD, 
SHUSHAN DISTRICT, HEFEI CITY, ANHUI 
PROVINCE, CHINA 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
06   - lingouri de metale comune; metale comune 

sub formă brută sau semiforjat; fontă semi-
forjată sub formă brută; fier sub formă brută 
sau semiforjat; aliaje din metale comune; oţel 
turnat; aliaje de oţel; blumuri (metalurgie). 

 

 

 
 
(210) 035333 
(220) 2014.06.25 
(730) The Procter & Gamble Company, US  

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

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10-2014) 
03   - săpunuri; parfumerie, cosmetice, uleiuri 

esenţiale, loţiuni pentru păr; produse pentru 
curăţarea, îngrijirea şi înfrumuseţarea pielii, 
scalpului şi părului, deodorante, 
antitranspirante de uz personal. 

 

 

 
 
(210) 035334 
(220) 2014.06.26 
(730) BEM INNA S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Studenţilor nr. 12/1, ap. 92,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); 
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia 
celor pentru vehiculele terestre); instrumente 
agricole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă. 

 

 

 
 
(210) 035337 
(220) 2014.06.26 
(730) UNITED BREWERIES LIMITED, IN  

UB TOWERS, LEVEL 4, UB CITY, # 24, 
Vittal Mallya Road, Bangalore - 560 001,  
India 

(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) 035338 
(220) 2014.06.26 
(730) NOVARTIS AG, CH  

CH-4002 Basel, Elveţia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman. 
 

 

 
 
(210) 035339 
(220) 2014.06.27 
(730) NGUYES SI TRUNG KY., MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 035340 
(220) 2014.06.25 
(730) Asocia ţia Uniunea Vitivinicol ă a Regiunii 

Geografice Delimitate "VALUL LUI 
TRAIAN", MD  
Str. Vasile Alecsandri nr. 82/A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

(531) CFE(5) 11.03.02; 26.11.12; 26.13.01; 26.13.25; 
27.05.12. 

 

 
 
(210) 035341 
(220) 2014.06.27 
(730) TDB-SERVICE S.R.L., MD  

Bd. Moscova nr. 21, secţia 3, et. 3,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

aeriană sau navală; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 035342 
(220) 2014.06.27 
(730) TDB-SERVICE S.R.L., MD  

Bd. Moscova nr. 21, secţia 3, et. 3,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

aeriană sau navală; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 035343 
(220) 2014.06.27 
(730) TDB-SERVICE S.R.L., MD  

Bd. Moscova nr. 21, secţia 3, et. 3,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2014) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 

aeriană sau navală; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 035344 
(220) 2014.06.27 
(730) TDB-SERVICE S.R.L., MD  

Bd. Moscova nr. 21, secţia 3, et. 3,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

aeriană sau navală; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 035345 
(220) 2014.06.27 
(730) NGUYES SI TRUNG KY., MD 

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

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 
(210) 035346 
(220) 2014.06.27 
(730) ŢAPORDEI Ion, MD  

Str. Alexandru cel Bun nr. 108, ap. 21,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 
 
 
(210) 035349 
(220) 2014.06.30 
(730) Iuran&Co S.R.L., MD  

Bd. Dacia nr. 40/3-103,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 035350 
(220) 2014.06.30 
(730) Iuran&Co S.R.L., MD  

Bd. Dacia nr. 40/3-103,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

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

 

(531) CFE(5) 01.15.09; 02.09.19; 27.05.02; 28.05.00; 
29.01.15. 
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(210) 035351 
(220) 2014.06.30 
(730) IZOPLAST S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Grenoble nr. 149 A,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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. 

 

 

 
 
(210) 035353 
(220) 2014.06.30 
(730) CENTRUL DE GUVERNARE ELECTRONICĂ, 

MD 
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1,  
MD-2033, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, violet-deschis, 

violet. 
(511) NCL(10-2014) 
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) 01.17.11; 26.13.25; 27.05.13; 29.01.14. 
 

 
 
 
 
 

(210) 035354 
(220) 2014.07.01 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD  

Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, 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. 

 

 

 
 
(210) 035355 
(220) 2014.07.01 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD  

Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, 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. 

 

 

 
 
(210) 035356 
(220) 2014.07.01 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD  

Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 
 

 
 
 
 
 
 



MĂRCI  MD - BOPI 8/2014 

 75

(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) 035357 
(220) 2014.07.01 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD  

Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, 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. 

 

 

 
 
(210) 035358 
(220) 2014.07.01 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD  

Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, 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. 

 

 

 
 
(210) 035360 
(220) 2014.07.02 
(730) PREMIUM BRAND S.R.L., MD  

Str. Calea Orheiului nr. 125/1,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 035361 
(220) 2014.07.02 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., firm ă, MD 

Str. Arhanghelul Mihail nr. 28,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - whisky şi băuturi alcoolice pe bază de whisky. 
 

 

 
 
(210) 035362 
(220) 2014.07.02 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., firm ă, MD 

Str. Arhanghelul Mihail nr. 28,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 035363 
(220) 2014.07.02 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., firm ă, MD 

Str. Arhanghelul Mihail nr. 28,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 035366 
(220) 2014.06.30 
(730) Mewah Brands (S) Pte Ltd, SG  

No. 5 International Business Park, #05-00 
Mewah Building, 609914, Singapore 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
29   - uleiuri şi grăsimi comestibile, precum şi toate 

emulsiile acestora; ulei de palmier alimentar; 
lapte şi produse lactate; unt de arahide; gem 
de cocos şi ouă; lapte condensat. 

 

 
 
(210) 035370 
(220) 2014.07.01 
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, bleu, gri, alb, 

roşu, negru. 
(511) NCL(10-2014) 
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) 05.03.13; 10.01.05; 19.03.03; 19.03.24; 
25.07.22; 26.03.23; 26.07.25; 26.13.25; 27.01.09; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 035371 
(220) 2014.07.01 
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, bleu, gri, argin-

tiu, alb, roşu, negru. 
(511) NCL(10-2014) 
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) 05.03.13; 10.01.05; 19.03.03; 19.03.24; 
25.07.04; 26.03.23; 26.07.25; 27.01.09; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 035373 
(220) 2014.07.01 
(730) PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, gri, argintiu, 

negru. 
(511) NCL(10-2014) 
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) 05.03.13; 19.03.03; 19.03.24; 25.07.15; 
26.03.23; 26.07.25; 26.13.25; 27.01.09; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 035376 
(220) 2014.07.04 
(730) Iuran&Co S.R.L., MD  

Bd. Dacia nr. 40/3-103,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

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

 

(531) CFE(5) 04.05.05; 24.17.07; 26.04.16; 26.04.18; 
27.05.24; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 035383 
(220) 2014.07.03 
(730) Berlin-Chemie AG, DE  

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - produse pentru igiena orală; geluri orale, 

sprayuri orale, soluţii de clătit orale, paste şi 
geluri de dinţi care nu sunt destinate pentru 
scopuri medicinale, vândute în set cu perie 
de dinţi; 

 

05   - produse farmaceutice; preparate şi aplicaţii 
medicinale orale pentru tratamentul ulcerelor 
cavităţii bucale, leziunilor aftoase în cavităţile 
bucale şi în locul dentiţiilor; preparate pentru 
igiena orală şi substanţe dietetice adaptate 
pentru uz medical; geluri orale şi sprayuri 
orale; soluţii de clătit orale, paste şi geluri de 
dinţi pentru scopuri medicinale, vândute în 
set cu perie de dinţi; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare. 

 

 

 
 
(210) 035384 
(220) 2014.07.03 
(730) Berlin-Chemie AG, DE  

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - produse pentru igiena orală; geluri orale, 

sprayuri orale, soluţii de clătit orale, paste şi 
geluri de dinţi care nu sunt destinate pentru 
scopuri medicinale, vândute în set cu perie 
de dinţi; 
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05   - produse farmaceutice; preparate şi aplicaţii 
medicinale orale pentru tratamentul ulcerelor 
cavităţii bucale, leziunilor aftoase în cavităţile 
bucale şi în locul dentiţiilor; preparate pentru 
igiena orală şi substanţe dietetice adaptate 
pentru uz medical; geluri orale şi sprayuri 
orale; soluţii de clătit orale, paste şi geluri de 
dinţi pentru scopuri medicinale, vândute în 
set cu perie de dinţi; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 035385 
(220) 2014.07.03 
(730) Berlin-Chemie AG, DE  

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - produse pentru igiena orală; geluri orale, 

sprayuri orale, soluţii de clătit orale, paste şi 
geluri de dinţi care nu sunt destinate pentru 
scopuri medicinale, vândute în set cu perie 
de dinţi; 

 

05   - produse farmaceutice; preparate şi aplicaţii 
medicinale orale pentru tratamentul ulcerelor 
cavităţii bucale, leziunilor aftoase în cavităţile 
bucale şi în locul dentiţiilor; preparate pentru 
igiena orală şi substanţe dietetice adaptate 
pentru uz medical; geluri orale şi sprayuri 
orale; soluţii de clătit orale, paste şi geluri de 
dinţi pentru scopuri medicinale, vândute în 
set cu perie de dinţi; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 035386 
(220) 2014.07.03 
(730) Berlin-Chemie AG, DE  

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(10-2014) 
03   - produse pentru igiena orală; geluri orale, 

sprayuri orale, soluţii de clătit orale, paste şi 
geluri de dinţi care nu sunt destinate pentru 
scopuri medicinale, vândute în set cu perie 
de dinţi; 

 

05   - produse farmaceutice; preparate şi aplicaţii 
medicinale orale pentru tratamentul ulcerelor 
cavităţii bucale, leziunilor aftoase în cavităţile 
bucale şi în locul dentiţiilor; preparate pentru 
igiena orală şi substanţe dietetice adaptate 
pentru uz medical; geluri orale şi sprayuri 
orale; soluţii de clătit orale, paste şi geluri de 
dinţi pentru scopuri medicinale, vândute în 
set cu perie de dinţi; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare. 

 

 

 
 
(210) 035388 
(220) 2014.07.04 
(730) VIDAR S.R.L., firm ă de produc ţie şi comer ţ, 

MD 
Bd. Decebal nr. 139,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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-
lica; tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, 
de control (verificare), de siguranţă (salvare) 
şi didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, comutarea, transformarea, acu-
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mularea, reglarea sau verificarea curentului 
electric; aparate pentru înregistrarea, trans-
miterea, reproducerea sunetelor sau imagi-
nilor; suporturi magnetice de înregistrare, 
discuri acustice; distribuitoare automate şi 
mecanisme pentru aparatele cu preplată; 
case înregistratoare, maşini de calculat, 
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare, extinctoare; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 27.01.05; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 035389 
(220) 2014.07.02 
(730) L.B. SHOP SOLUTIONS S.R.L., MD  

Str. Ismail nr. 81/1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 24.09.09; 24.09.14; 27.05.10; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 035390 
(220) 2014.07.01 
(730) TEIKA S.R.L., MD  

Str. Burebista nr. 40/2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, bronz. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; conducerea şi administrarea afa-

cerilor; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 06.07.25; 07.01.01; 07.01.03; 07.01.24; 
27.05.24; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 035391 
(220) 2014.07.01 
(730) GETRUDES S.R.L., MD 

Str. Burebista nr. 40/2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: negru, bronz. 
(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii prestate de restaurante; cazare tem-

porară. 
 

(531) CFE(5) 03.01.06; 25.01.19; 27.05.04; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 035392 
(220) 2014.07.07 
(730) CARDIOSELECT S.R.L., MD  

Str. Trandafirilor nr. 33/3, ap. 67,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, gri, roşu, alb. 
(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) 02.09.01; 05.03.06; 27.05.01; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 035393 
(220) 2014.07.07 
(730) ERGOLEMN S.R.L., MD  

Calea Ieşilor nr. 59/2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(10-2014) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

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

 

(531) CFE(5) 26.07.13; 26.07.25; 26.13.25; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 035395 
(220) 2014.07.07 
(730) RESTTORG S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Şfînt nr. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 25.03.01; 26.04.18; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 035396 
(220) 2014.07.07 
(730) MANIA S.R.L., MD  

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 43, 
ap. 15,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: oranj, alb, galben, 
albastru-deschis, violet, verde. 

(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.15; 29.01.15. 

 

 

 
(210) 035397 
(220) 2014.07.07 
(730) MANIA S.R.L., MD  

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 43, 
ap. 15,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 26.03.23; 27.05.11; 27.05.15; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 035398 
(220) 2014.07.07 
(730) MANIA S.R.L., MD  

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 43, 
ap. 15,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.13; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 035400 
(220) 2014.07.07 
(730) Bayer Intellectual Property GmbH, DE  

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse pentru distrugerea animalelor dău-

nătoare; fungicide, erbicide. 
 

 

 
 
(210) 035402 
(220) 2014.07.07 
(730) AGRO NATURAL S.R.L., MD  

MD-7130, Ocniţa, Ocniţa, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Agro", "Natural", "CARNE 
PROASPĂTĂ", "2014", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(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; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 03.04.01; 03.04.13; 03.04.18; 03.04.20; 
25.01.06; 26.01.15; 27.03.03; 27.07.01. 

 

 
 
(210) 035404 
(220) 2014.07.01 
(730) PRIM-ALLIANCE S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 63,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: aurie. 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.03.19; 05.07.10; 25.01.17; 25.03.15; 
29.01.02. 

 

 
 
 

(210) 035405 
(220) 2014.07.01 
(730) PRIM-ALLIANCE S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 63,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu. 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.03.19; 05.07.10; 27.03.11; 27.05.22; 
29.01.02. 

 

 
 
(210) 035406 
(220) 2014.07.01 
(730) PRIM-ALLIANCE S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 63,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

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

(531) CFE(5) 05.03.19; 05.07.10; 27.03.11; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 035407 
(220) 2014.07.01 
(730) PRIM-ALLIANCE S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 63,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 05.03.19; 05.07.10; 25.01.17; 25.03.15. 
 

 
 
(210) 035408 
(220) 2014.07.01 
(730) PRIM-ALLIANCE S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 63,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.11; 24.15.13; 26.04.05; 
26.04.16; 29.01.12. 

 

 
 
 

(210) 035409 
(220) 2014.07.01 
(730) PRIM-ALLIANCE S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 63,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, gri, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.11; 24.15.13; 26.04.05; 
26.04.16; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 035410 
(220) 2014.07.01 
(730) PRIM-ALLIANCE S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 63,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 29.01.12. 
 

 
 
(210) 035411 
(220) 2014.07.01 
(730) PRIM-ALLIANCE S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 63,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: negru, gri, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.11; 24.15.13; 26.04.05; 
26.04.16; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 035412 
(220) 2014.07.08 
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
12   - autovehicule şi piese pentru acestea. 
 

 

 
 
(210) 035413 
(220) 2014.07.08 
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
12   - autovehicule şi piese pentru acestea. 
 

 

 
 
(210) 035415 
(220) 2014.07.09 
(730) Iuran&Co S.R.L., MD  

Bd. Dacia nr. 40/3-103,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde. 
(511) NCL(10-2014) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală. 
 

(531) CFE(5) 05.07.13; 27.05.12; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 035416 
(220) 2014.07.10 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.07; 19.07.22. 
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(210) 035417 
(220) 2014.07.09 
(730) VICTIANA S.R.L., MD  

Str. A. Hîjdeu nr. 66, ap. 3,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, sur. 
(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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 035420 
(220) 2014.07.08 
(730) The Procter & Gamble Company, US  

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

(540)  
 
 

 
(554) Marcă tridimensională. 

(511) NCL(10-2014) 
03   - preparate pentru curăţare, lustruire, degresa-

re şi şlefuire; săpunuri; preparate pentru cu-
răţarea, îngrijirea şi înfrumuseţarea aspectu-
lui tacâmurilor şi al veselei; săpun de uz cas-
nic; prafuri pentru spălarea veselei; deter-
genţi pentru veselă; preparate pentru spăla-
rea veselei; agenţi de uscare pentru maşinile 
de spălat vesela; produse de degresare. 

 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.22. 
 
 
 
(210) 035422 
(220) 2014.07.10 
(730) EUGEDIS S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Uzinelor nr. 210/1,  
MD-2023, 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; 

 

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) 035423 
(220) 2014.07.10 
(730) The Procter & Gamble Company, US  

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

(540)  
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(511) NCL(10-2014) 
05   - produse de igienă feminină, cum ar fi absor-

bante, şerveţele sanitare şi tampoane igieni-
ce, chiloţi igienici, tampoane interlabiale pen-
tru igiena feminină, pantaloni pentru igiena 
feminină; scutece şi şerveţele pentru inconti-
nenţă, absorbante pentru incontinenţă şi 
pantaloni pentru incontinenţă. 

 

(531) CFE(5) 05.05.04; 05.05.19; 05.05.20; 27.05.02. 
 

 
 
(210) 035424 
(220) 2014.07.10 
(730) Banca de Economii S.A., MD  

Str. Columna nr. 115,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

 
 
(210) 035431 
(220) 2014.07.15 
(730) SV-MOTOGRUP S.R.L., MD 

Str. Primăverii nr. 7, MD-2093,  
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 15.07.01; 15.07.02; 15.07.19; 26.01.04; 
26.01.18; 27.05.02. 

 

(210) 035432 
(220) 2014.07.15 
(730) SV-MOTOGRUP S.R.L., MD 

Str. Primăverii nr. 7, MD-2093, Grătieşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 15.07.01; 15.07.02; 15.07.19; 26.01.04; 
26.01.18; 27.05.02. 

 

 
 
(210) 035433 
(220) 2014.07.15 
(730) SV-MOTOGRUP S.R.L., MD 

Str. Primăverii nr. 7, MD-2093, Grătieşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 15.07.01; 15.07.02; 15.07.19; 26.01.04; 
26.01.18; 27.05.02. 
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(210) 035434 
(220) 2014.07.15 
(730) SV-MOTOGRUP S.R.L., MD 

Str. Primăverii nr. 7, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.04.01; 03.04.04; 03.04.23; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 035437 
(220) 2014.07.14 
(730) PALINUR S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ană sau navală. 
 
 
 
(210) 035438 
(220) 2014.07.14 
(730) PALINUR S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ană sau navală. 
 

(531) CFE(5) 27.05.12. 
 

 
 
(210) 035439 
(220) 2014.07.11 
(730) ROŞCA Roman, MD  

Str. Valea Trandafirilor nr. 20, ap. 155,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 02.01.01; 05.13.03; 05.13.04; 23.05.05; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 035442 
(220) 2014.07.14 
(730) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAY İ VE 

TİCARET ANON İM ŞİRKETİ, TR 
Evren Mah. Camiyolu Cad. No. 50 K.1B, 
Zemin -4-5-6 GÜNEŞLI/BAĞCILAR/ 
İSTANBUL, Turcia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - medicamente de uz uman, medicamente de 

uz veterinar, preparate cu vitamine, prepara-
te chimice de uz medical, substanţe dietetice 
de uz medical; alimente dietetice de uz me-
dical; alimente pentru sugari, plante medici-
nale, băuturile pe bază de plante de uz me-
dical, suplimente alimentare; suplimente ali-
mentare din polen de plante, suplimente ali-
mentare minerale, suplimentele pe bază de 
proteine; suplimente alimentare pentru ani-
male; suplimente furajere de uz veterinar; 
medicamente pentru scopuri dentare, produ-
se igienice pentru medicină, inclusiv tam-
poane igienice, tampoane de sân folosit la 
alăptare şi plasturi pentru bătături, vată pen-
tru scopuri medicale, plasturi pentru scopuri 
medicale; pansamente pentru scopuri medi-
cale, scutece pentru copii, preparate pentru 
distrugerea plantelor dăunătoare, produse 
pentru distrugerea animalelor dăunătoare, 
fungicide, deodorante, cu excepţia celor de 
uz uman sau pentru animale, produse pentru 
împrospătarea aerului, dezinfectante pentru 
igienă, antiseptice, detergenţi de uz medical. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 035445 
(220) 2014.07.16 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
 
 

(210) 035460 
(220) 2014.07.17 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., 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) 035463 
(220) 2014.07.17 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice tari; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 035464 
(220) 2014.07.17 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

 

 

 
 
(210) 035465 
(220) 2014.07.17 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, 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) 035466 
(220) 2014.07.17 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice tari; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
 
 
 

(210) 035467 
(220) 2014.07.17 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, 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) 035477 
(220) 2014.07.18 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

cu capital str ăin, MD  
Str. Iu. Gagarin nr. 35,  
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 035478 
(220) 2014.07.18 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

cu capital str ăin, MD  
Str. Iu. Gagarin nr. 35, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

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

 
 
 
(210) 035482 
(220) 2014.07.21 
(730) AZALEOS-FARM S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.15; 02.01.25; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 035488 
(220) 2014.07.22 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.03; 29.01.12. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 
 
 

(111) 25478 
(151) 2014.06.11 
(181) 2023.04.10 
(210) 032933 
(220) 2013.04.10 
(730) PRODIAFARM S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "DENTA","ONE". 
(511) NCL(10-2013) 
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. 

 

 

 
 
(111) 25613 
(151) 2014.05.22 
(181) 2023.08.21 
(210) 033638 
(220) 2013.08.21 
(730) VINARIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ЭТУЛИИ". 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(111) 25619 
(151) 2014.05.25 
(181) 2023.02.05 
(210) 032586 
(220) 2013.02.05 
(730) SMIRNOV Alexandru, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
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. 

 

 

 
 
(111) 25638 
(151) 2014.05.28 
(181) 2019.12.10 
(210) 035096 
(220) 2009.12.10 
(580)  2014.05.07 
(800)  1029188, 2009.12.10, BG 
(730) ”MEDICA” AD, BG  

82, Boul. ”Kniaz Al. Dondukov” BG-1504  
Sofia, Bulgaria 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; produse de parfumerie, uleiuri 

esenţiale, produse cosmetice, loţiuni de păr; 
 

05   - preparate farmaceutice şi veterinare; produ-
se igienice pentru uz medical; substanţe die-
tetice de uz medical, alimente pentru sugari; 
aditivi nutritivi pentru scopuri medicale; 

 

44   - servicii medicale; servicii de igienă şi de în-
grijire a frumuseţii pentru oameni sau anima-
le; servicii SPA pentru sănătate; servicii de 
aromaterapie; servicii de îngrijire a sănătăţii; 
servicii spitaliceşti; servicii de masaj; servicii 
de asistenţă medicală; case de odihnă; sa-
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loane de frumuseţe; sanatorii; servicii de 
saună; servicii de solar; stomatologie; servicii 
de telemedicină; fizioterapie; case de îngrijire 
medicală. 

 

 

 
 
(111) 25644 
(151) 2014.06.03 
(181) 2023.01.11 
(210) 032426 
(220) 2013.01.11 
(730) PASCAL Boris, MD  

Str. Florilor nr. 32, ap. 24,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
DARII Valeriu, MD  
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 21, ap. 3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
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; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(111) 25646 
(151) 2014.05.16 
(181) 2022.10.25 
(210) 032006 
(220) 2012.10.25 
(730) Glaxo Group Limited, GB  

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

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10) 
10   - aparate şi instrumente medicale, inclusiv 

inhalatoare, părţi şi fitinguri pentru acestea. 
 

 
 
(111) 25647 
(151) 2014.06.03 
(181) 2023.02.15 
(210) 032707 
(220) 2013.02.15 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Fresh", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

(511) NCL(10-2013) 
33   - 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; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.11; 
27.05.24; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 25648 
(151) 2014.05.29 
(181) 2022.01.26 
(210) 030534 
(220) 2012.01.26 
(730) BOSMOS-PRIM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Mioriţa nr. 37, MD-4839, Stăuceni,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 25649 
(151) 2014.05.30 
(181) 2022.01.26 
(210) 030535 
(220) 2012.01.26 
(730) BOSMOS-PRIM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Mioriţa nr. 37, MD-4839, Stăuceni,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile menţionate, cu excepţia servi-
ciilor de comercializare pentru terţi prestate 
de magazine, serviciilor de promovare pentru 
terţi a produselor din clasele 03 şi 05, servici-
ilor de strângere la un loc, în beneficiul terţi-
lor, a produselor din clasele 03 şi 05 (excep-
tând transportul) pentru a permite clienţilor să 
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(111) 25650 
(151) 2014.06.02 
(181) 2022.06.04 
(210) 031162 
(220) 2012.06.04 
(730) GOLICOVA Natalia, MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(111) 25651 
(151) 2014.06.02 
(181) 2022.06.04 
(210) 031163 
(220) 2012.06.04 
(730) GOLICOVA Natalia, MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(111) 25652 
(151) 2014.06.03 
(181) 2021.05.27 
(210) 029307 
(220) 2011.05.27 
(230) 2010.11.30, RU 
(730) Fabrika elektromaterijala i alata Nicolic 

FEMAN DOO, RS 
Ul. Vihorska nr. 1, 35000, Jagodina, Serbia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, oranj. 
(511) NCL(9) 
(320) 2010.11.30 
 

06   - ancore, piloni metalici tubulari; 
 

08   - unelte şi scule acţionate manual; scule ma-
nuale şi prese, scule de tăiere, pliere şi per-
forare; 

 

09   - fişe, bucşe, manşoane, pentru conexiunea 
cablurilor electrice, cleme de cablu neizolate, 
armatură pentru cabluri autoportante izolate - 
borne de derivaţie perforatoare capsulate, 
cleme de ancorare, cleme de suspensie, de 
susţinere şi unghiulare, console de ancorare, 
console intermediare, adaptoare pentru rami-
ficarea liniilor, adaptoare pentru siguranţe, 
manşoane de legătură, terminale de cablu 
izolate, cleme cu bacuri de filieră neizolate, 
ancore, ancoraje de faţadă, adaptoare pentru 
scurtcircuitare şi legare la masă, suspensie 
intermediară; accesorii de instalare; pivote 
de izolator, şuruburi, traverse şi bandaje din 
aluminiu, armatură de fixare şi montare, ca-
pete de cablu; dispozitiv automat de tensio-
nare; echipament pentru măsurarea şi depă-
narea cablului; 

 

11   - corpuri de iluminat de stradă, proiectoare; 
 

17   - materiale de izolare, ţevi din CPV şi armatură 
pentru protecţia cablurilor; capete de cablu; 
cutii de distribuţie-măsurat din poliester; 

 

(220) 2013.09.26 
 

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; cu ex-
cepţia produselor cu prioritate din 
2010.11.30; 

 

08   - scule şi instrumente de mînă acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; cu excepţia produselor cu 
prioritate din 2010.11.30; 

 
 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; cu excepţia produselor cu priori-
tate din 2010.11.30; 

 

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; cu excepţia produselor cu prio-
ritate din 2010.11.30; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice, cu excepţia produselor cu prioritate din 
2010.11.30. 

 

(531) CFE(5) 27.05.02; 27.05.11; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 25655 
(151) 2014.06.02 
(181) 2023.02.06 
(210) 032600 
(220) 2013.02.06 
(730) MAŢENCO Vitali, MD  

Bd. C. Negruzzi nr. 2, bloc 2, ap. 117,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "integrated system 
solution", "netinfo", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

 
 



MĂRCI                                                                                                          MD -  BOPI 8/2014 

 95 

(511) NCL(10-2013) 
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; 

 

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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.10; 26.13.25; 27.01.01; 27.05.01; 
27.05.22. 

 

 
 
(111) 25670 
(151) 2014.06.02 
(181) 2022.07.03 
(210) 031364 
(220) 2012.07.03 
(730) YUV PHARM S.R.L., întreprindere  

cu capital str ăin, MD  
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11, 
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - produse veterinare; produse igienice pentru 

medicină; substanţe şi alimente dietetice de 
uz medical sau veterinar, alimente pentru 
sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi 
animale; plasturi şi materiale pentru pansa-
mente; materiale pentru plombarea dinţilor şi 
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produ-
se pentru distrugerea animalelor dăunătoare; 
fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(111) 25676 
(151) 2014.06.05 
(181) 2023.04.22 
(210) 033014 
(220) 2013.04.22 
(730) AUGUR PERLA S.A., MD  

Str. A. Şciusev nr. 111,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, verde. 
(511) NCL(10-2013) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 04.05.02; 10.03.10; 10.03.11; 10.03.13; 
27.05.02; 29.01.14. 
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(111) 25680 
(151) 2014.06.05 
(181) 2023.07.23 
(210) 033509 
(220) 2013.07.23 
(730) BASADORO AGROTEH S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 192, ap. 15,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
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 automa-
te; toate produsele sus-menţionate, cu ex-
cepţia echipamentelor pentru transformarea 
sistemelor de alimentare pentru motoare cu 
combustie internă pentru funcţionarea cu 
benzină şi a sistemelor de alimentare cu gaz 
metan sau cu alt gaz; a reductoarelor de 
presiune, a mixerelor şi a valvelor de reduce-
re a presiunii pentru echipamente; a pieselor 
si pieselor de schimb incluse în această clasă; 

 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială, comercializarea 
produselor; servicii de comercializare pentru 
terţi prestate de magazine, lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.19; 26.03.23; 27.05.01; 
27.05.21. 

 

 
 
 
 

(111) 25682 
(151) 2014.06.06 
(181) 2022.09.19 
(210) 031879 
(220) 2012.09.19 
(730) NIVALI-PROD S.R.L., combinat de carne, 

întreprindere mixt ă, MD 
MD-4822, Dubăsarii Vechi, Criuleni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GASTRONOM", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

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

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor, servicii de comercia-
lizare pentru terţi prestate de magazine; toate 
serviciile, cu excepţia promovării, comercializă-
rii şi procurării revistelor pentru terţi. 

 

(531) CFE(5) 25.03.03; 27.05.03. 
 

 
 
(111) 25683 
(151) 2014.06.06 
(181) 2022.11.13 
(210) 032101 
(220) 2012.11.13 
(730) Otkrytoe Ac ţionernoe Obschestvo 

"MINSCHII MOLOCHNY ZAVOD Nr. 1", BY  
223034, Minschii raion, or. Zaslavli,  
str. Vokzalinaya, 11, Belarus 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Минская", "Марка", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, alb. 
(511) NCL(10) 
05   - substanţe şi alimente dietetice de uz medi-

cal, alimente pentru sugari; suplimente diete-
tice pentru oameni; 

 

16   - produse de imprimerie; hârtie, carton şi pro-
duse din aceste materiale, materiale plastice 
pentru ambalaj; 

 

29   - lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi 
comestibile, brânzeturi; 

 

35   - servicii de comercializare a substanţelor şi a 
alimentelor dietetice de uz medical, a alimen-
telor pentru sugari, a suplimentelor dietetice 
pentru oameni, a produselor de imprimerie, a 
hârtiei, cartonului şi a produselor din aceste 
materiale, a materialelor plastice pentru am-
balaj, a laptelui şi a produselor lactate, a 
uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a brânze-
turilor; 

 

42   - cercetare şi dezvoltare de noi produse (pen-
tru terţi), servicii prestate de designeri în do-
meniul ambalajelor. 

 

(531) CFE(5) 01.03.12; 01.03.17; 26.07.05; 27.01.12; 
28.05.00; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 25685 
(151) 2014.06.06 
(181) 2023.02.28 
(210) 032715 
(220) 2013.02.28 
(730) Mega Lifesciences Ltd., TH  

384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial 
Estate, Samutprakarn 10280, Thailanda 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; 

 

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; 
toate produsele, cu excepţia bomboanelor de 
uz medical; 

 

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, cu excepţia bomboanelor; îngheţa-
tă; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, 
praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (con-
dimente); mirodenii; gheaţă. 

 

 

 
 
(111) 25686 
(151) 2014.06.05 
(181) 2023.02.28 
(210) 032716 
(220) 2013.02.28 
(730) Mega Lifesciences Ltd., TH  

384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial 
Estate, Samutprakarn 10280, Thailanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
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degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

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

 

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, cu excepţia bomboanelor; îngheţa-
tă; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, 
praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (con-
dimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 25689 
(151) 2014.06.08 
(181) 2022.07.18 
(210) 031494 
(220) 2012.07.18 
(730) PRODIAFARM S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - suplimente alimentare pentru ochi, substanţe 

şi alimente dietetice. 
 

 

 
 
 
 

(111) 25690 
(151) 2014.06.10 
(181) 2023.01.23 
(210) 032486 
(220) 2013.01.23 
(730) BRONFMAN Efim, MD  

Str. Igor Vieru nr. 6, bloc 1, ap. 48,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 

(511) NCL(10-2013) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

43   - servicii de cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 21.01.09; 26.04.18; 26.04.24. 

 

 
 
(111) 25695 
(151) 2014.06.09 
(181) 2023.05.18 
(210) 033180 
(220) 2013.05.18 
(730) CORPORACION HABANOS, S.A., CU  

Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, 
Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "HABANA", "CUBA", 
"TRINIDAD", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: auriu, verde-deschis, negru. 
(511) NCL(10-2013) 
34   - tutun, inclusiv ţigări de foi, ţigarete, ţigarille, 

tutun mărunţit pentru pipe, scrumiere, foarfe-
ce pentru ţigări de foi, cutii de chibrituri, ta-
bachere pentru ţigări de foi, chibrituri, 
humidoruri pentru ţigări de foi. 

 

(531) CFE(5) 25.07.17; 26.01.04; 26.01.18; 27.05.22; 
29.01.13. 

 
 
 
(111) 25697 
(151) 2014.06.10 
(181) 202304.03 
(210) 032921 
(220) 2013.04.03 
(730) GRIMOVICI Ruslan, MD  

Str. Alexandru Xenopol nr. 3, bloc A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MOLDOVA", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: cafeniu, galben, alb, 
oranj, negru. 

(511) NCL(10-2013) 
21   - articole de sticlă, porţelan şi faianţă necuprin-

se în alte clase, toate cu caracter decorativ; 
40  - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 25.01.05; 25.01.13; 25.07.01; 27.05.02; 
29.01.15. 

 

 
 
(111) 25698 
(151) 2014.06.12 
(181) 2020.01.18 
(210) 026467 
(220) 2010.01.18 
(730) ANTARES S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - publicaţii periodice; 
 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 25699 
(151) 2014.06.12 
(181) 2020.01.18 
(210) 026468 
(220) 2010.01.18 
(730) ANTARES S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - publicaţii periodice; 
 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
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(111) 25702 
(151) 2014.06.14 
(181) 2023.02.11 
(210) 032621 
(220) 2013.02.11 
(730) BILLIARD HALL S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Billiard hall", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, roşu, alb. 
(511) NCL(10-2013) 
28   - jocuri, articole de sport necuprinse în alte 

clase; 
 

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

 

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

 

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

 

45   - servicii personale şi sociale oferite de către 
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.03; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 25705 
(151) 2014.07.02 
(181) 2023.04.12 
(210) 032983 
(220) 2013.04.12 
(730) MEDIA SISTEM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Bd. Moscova nr. 14/1, ap. 169,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare a 

uşilor; 
 

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. 

 

 
 
(111) 25721 
(151) 2014.06.18 
(181) 2019.12.22 
(210) 032983 
(220) 2009.12.22 
(580)  2014.04.29 
(800)  1060273, 2009.12.22, RU 
(730) Society with limited liability "DiS PLUS", 

RU 
16 Park street, 26, RU-105484 Moscow,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
 

11   - becuri, electrice; lămpi globuri; becuri/lămpi 
de proiecţie; becuri/lămpi pentru semnale 
direcţionale de automobile; becuri/lămpi pen-
tru semnale direcţionale pentru vehicule; 
lămpi electrice; candelabre; numere de casă 
luminoase; reflectoare de iluminat; aparate şi 
instalaţii de iluminat; aparate de iluminat pen-
tru vehicule; dispozitive antiorbire pentru 
vehicule (corpuri de iluminat); lămpi; lămpi 
standard; lumini pentru plafon; instalaţii de 
iluminat pentru vehicule aeriene; faruri pentru 
automobile; lanterne; lumini de automobile; 
faruri pentru biciclete; proiectoare de buzu-
nar; lanterne pentru iluminat; lumini de acva-
riu; lumini de rezervă pentru vehicule teres-
tre; becuri electrice; lămpi electrice; becuri 
electrice; corpuri de iluminat electrice; apara-
te de iluminat electrice, şi anume, iluminat de 
siguranţă de rezervă a curentului electric; 
corpuri de iluminat electrice; lumini de noapte 
electrice; becuri fluorescente de lumină, elec-
trice; lămpi fluorescente; tuburi de iluminat 
fluorescente; becuri de iluminat; reflectoare 
de iluminat; lampă a cărei lumină poate fi 
rotită în toate direcţiile; lămpi; lămpi de uz 
extern; abajururi; LED-uri (diode emiţătoare 
de lumină), corpuri de iluminat pentru utiliza-
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rea în afişaj, aplicaţii de iluminat cu accent 
comercial, industrial, rezidenţial şi de arhitec-
tură; LED (diodă emiţătoare de lumină), cor-
puri de iluminat; ansambluri de iluminat cu 
LED-uri pentru iluminat stradal, semne, ilu-
minat comercial, automobile, clădiri şi alte 
utilizări arhitecturale, corpuri de iluminat pen-
tru utilizarea în parcări şi garaje; corpuri de 
iluminat pentru utilizarea în parcări şi trotua-
re; lumini de iluminare pe scări, uşi şi alte 
părţi de clădiri; becuri cu LED-uri; motoare 
de lumină LED; LED-uri de maşini uşoare; 
corpuri de iluminat cu LED-uri pentru aplicaţii 
de iluminat în interior şi exterior lămpi electri-
ce; felinare; reflectoare de lumină; becuri; 
aparate de iluminat pentru vehicule; aparate 
de iluminat pentru teatre, cluburi şi discoteci; 
corpuri de iluminat; lumini pentru vehicule; 
numere de casă luminoase; iluminat în exte-
rior, şi anume lumini de pavaj; produse ce 
iluminat în exterior, portabile, şi anume faruri; 
lumini rutiere/lumini de drum; spoturi. 

 

 

 
 
(111) 25729 
(151) 2014.06.23 
(181) 2023.09.04 
(210) 033691 
(220) 2013.09.04 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare, cu ex-

cepţia produselor antidiabetice; produse igi-
enice pentru medicină; substanţe şi alimente 
dietetice de uz medical sau veterinar, alimen-
te pentru sugari; suplimente dietetice pentru 
oameni şi animale; plasturi şi materiale pen-
tru pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectan-
te; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 

 
 
 
 

(111) 25733 
(151) 2014.06.24 
(181) 2022.03.14 
(210) 030804 
(220) 2012.03.14 
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
06   - metale comune şi aliaje ale acestora; articole 

de fierărie şi lacăte; articole din metale co-
mune, necuprinse în alte clase; capace pen-
tru butelii confecţionate din metal; cutii şi 
suporturi metalice pentru cărţi de vizită; su-
porturi pentru cărţi de vizită confecţionate din 
metale comune; plăcuţe metalice de identifi-
care; inele şi brelocuri pentru chei confecţio-
nate din metale comune; figurine de automo-
bile confecţionate din metale comune; cutii 
metalice pentru instrumente; 

 

08   - unelte şi scule acţionate manual; cuţite, fur-
culiţe şi linguri; truse de manichiură; truse de 
pedichiură; lame (unelte manuale); cleşti de 
unghii; instrumente de tăiat; instrumente de 
tăiat acţionate manual; pile; pile de unghii 
(electrice sau neelectrice); ciocane, perfora-
toare acţionate manual (instrumente acţiona-
te manual); unghiere (electrice sau neelectri-
ce); pile de unghii, cleşti, pense de unghii; 
spărgătoare de nuci; foarfece; şurubelniţe, 
truse de bărbierit; tacâmuri de argint (cuţite, 
furculiţe şi linguri); chei de buloane (unelte 
manuale); tacâmuri (cuţite, furculiţe şi lin-
guri); chei (unelte manuale); 

 

14   - metale preţioase şi aliaje ale acestora, pro-
duse din sau placate cu acestea, care nu 
sunt cuprinse în alte clase; ceasuri şi alte 
instrumente de măsurare a timpului; capace 
pentru butelii din metale preţioase; monede 
pentru colecţionare; butoane; ceasuri de 
mână; ceasuri; inele şi brelocuri pentru chei 
confecţionate din metale preţioase; insigne 
(bijuterii); ace de cravată (din metale preţioa-
se); insigne ornamentale inedite (butoane); 
cureluşe pentru chei; 
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16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; tipărituri; fotografii; 
articole de birou; coperte pentru paşapoarte; 
coperte pentru cărţi; cutii pentru cărţi de vizi-
tă confecţionate din carton; cutii şi suporturi 
pentru cărţi de vizită; calendare; suporturi de 
hârtie; suporturi de masă pentru cărţi de vizi-
tă; agende; pungi din hârtie pentru cadouri; 
reproduceri grafice; pachete pentru dejunuri; 
suporturi pentru notiţe; agrafe pentru banc-
note; blocnotesuri; blocuri de hârtie; prespa-
pieruri; suporturi pentru creioane şi tocuri; 
suporturi pentru creioane; creioane; tocuri; 
albume de fotografii; afişe, placate; bilete de 
loterie tipărite (cu excepţia jucăriilor); autoco-
lante; abţibilduri; mape de birou; mape; car-
nete de notiţe; suporturi pentru blocnotesuri; 
mape cu fermoar; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale neincluse în alte clase; genţi de 
voiaj, geamantane; umbrele de soare; bas-
toane; genţi pentru calculatoare confecţiona-
te din piele; rucsacuri; genţi pentru documen-
te (marochinărie); portmonee pentru monede 
(cu excepţia celor din metale preţioase); ma-
pe din piele; inele din piele şi etuiuri pentru 
chei; etichete de bagaje; clipsuri pentru bani 
(din piele); insigne personalizate din piele; 
carnete de notiţe din piele; suporturi de piele 
pentru blocnotesuri; genţi menajere mari; 
umbrele; portmonee; mape de piele cu fer-
moar; cutii de piele pentru ambalaj industrial; 
casete pentru articole de toaletă numite 
"vanity cases" (necomplete); 

 

20   - mobilă, oglinzi, rame pentru tablouri; articole 
neincluse în alte clase din lemn, plută, stuf, 
trestie, răchită, corn, os, fildeş, os de balenă, 
carapace de broască ţestoasă, scoici, chi-
hlimbar, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
acestora sau materiale plastice; capace ne-
metalice pentru butelii; dopuri nemetalice 
pentru butelii; scaune; evantaie; figuri de 
automobile confecţionate din răşini; perne de 
canapea; saltele; cutii pentru instrumente 
(nemetalice); 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în 
alte clase; căni din porţelan de os; grătare; 
suporturi de carafe (cu excepţia celor din 
hârtie şi altele decât feţele de masă); genţi-
frigidere; platouri decorative confecţionate 
din cristal; articole de sticlă de uz menajer; 
recipiente izotermice pentru băuturi; beţişoa-
re japoneze; suporturi (containere) pentru 
butelii din polietilentereftalat; genţi de voiaj 
pentru picnic (cu set de vase); urcioare; reci-

piente pentru gheaţă portative; ploşti din oţel 
inoxidabil pentru folosire multiplă; figuri de 
automobile din sticlă; truse de toaletă; căni-
termos; pahare din sticlă; pahare din metale 
comune; vaze; 

 

24   - ţesături şi produse textile neincluse în alte 
clase; plăpumi, cuverturi şi feţe de masă; 
suporturi de carafe (lenjerie de masă); şerve-
te pentru golf; pleduri; şervete; steaguri; dra-
pele (cu excepţia celor din hârtie); materiale 
textile pentru lucrări de tapiţerie; batiste de 
nas din materiale textile; articole ţesute (cu 
excepţia panglicilor de burduşire pentru 
tatami); 

 

25   - îmbrăcăminte; încălţăminte; articole pentru 
acoperirea capului; centuri (îmbrăcăminte); 
căciuli; chipiuri; fulare de caşmir; copii de 
accesorii pentru automobile de curse "For-
mula-1", şi anume mănuşi pentru conducăto-
rii auto; copii de accesorii pentru automobile 
de curse "Formula-1", şi anume salopete de 
curse; mănuşi; tricouri pentru bărbaţi; pălării; 
scurte; jachete; tricoturi (îmbrăcăminte); blu-
ze pentru femei; scurte de piele; cravate; 
hanorace; îmbrăcăminte protectoare de lucru 
(cu excepţia celei pentru protecţie în caz de 
accidente sau traume); basmale; fulare; că-
măşi; pantofi; jachete softshell; cozoroace 
(articole pentru acoperirea capului); pulove-
re; flanele; 

 

26   - dantelă şi broderie, şnururi şi panglici; nas-
turi, capse, copci, ace cu gămălie şi ace; 
articole decorative (copci, nasturi); broşe 
(accesorii de îmbrăcăminte); catarame (ac-
cesorii de îmbrăcăminte); catarame de pan-
tofi; şnururi pentru chei, ochelari de soare, 
dispozitive electronice portative, sticluţe mici, 
ecusoane; 

 

27   - covoare, rogojini, saltele, linoleum şi alte 
articole de pardoseală; tapet de perete şi 
materiale de căptuşire (netextile); covoare 
pentru portbagajul automobilelor; covoare 
pentru automobile; învelitori de pardoseli; 
preşuri; covoraşe; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi sport 
necuprinse în alte clase; copii de accesorii 
pentru automobile de curse "Formula-1", şi 
anume dulapuri-vitrine (jucării); copii de ac-
cesorii pentru automobile de curse "Formula-
1", şi anume mănuşi pentru conducătorii au-
to; automobile jucării cu telecomandă şi ali-
mentare cu baterii; dispozitive pentru rearan-
jarea bucăţilor de sol (accesorii de golf); copii 
de accesorii pentru automobile de curse 
"Formula-1", şi anume dispozitive pentru 
demonstrarea raportului de transmisie (jucă-
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rii); copii de accesorii pentru automobile de 
curse "Formula-1", şi anume mini-căşti (jucă-
rii); copii de accesorii pentru automobile de 
curse "Formula-1", şi anume capote aerodi-
namice prova micşorate (jucării), copii de 
accesorii pentru automobile de curse "For-
mula-1", şi anume mini volane (jucării), copii 
de accesorii pentru automobile de curse 
"Formula-1", şi anume volane (jucării); mingi 
de golf; suporturi pentru mingi (de golf); jucă-
rii cu lumină şi sunet; maşini jucării miniatu-
rale turnate; mini maşini (jucării); seturi de 
figurine jucării; jucării de pluş; machete de 
automobile; maşini jucării pentru plimbare cu 
ele; schiuri, jucării moi; jucării în formă de 
copii de căşti; jocuri de dame chinezeşti; şah; 
jocuri de dame; cărţi de joc; automate şi dis-
pozitive de joc; articole de biliard; 

 

30   - articole de cofetărie; ciocolată; mentă pentru 
articole de cofetărie;  băuturi de ciocolată; 
biscuiţi; dropsuri; pişcoturi; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); băuturi 
alcoolice cu conţinut de fructe; băuturi prepa-
rate prin distilare; brandy; cocteiluri; băuturi 
spirtoase; votcă; whisky; vin; 

 

34   - articole de fumat; scrumiere; brichete; cutii 
pentru ţigări de foi; cutii pentru ţigarete, ţigări. 

 

 

 
 
(111) 25734 
(151) 2014.06.24 
(181) 2022.03.14 
(210) 030805 
(220) 2012.03.14 
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
35   - servicii de vânzare cu amănuntul şi angro a 

diferitor produse, şi anume a automobilelor, 
pieselor şi accesoriilor acestora (cu excepţia 
transportării lor); reclama automobilelor; difu-
zarea cunoştinţelor în rândul publicului cu 
privire la mijloacele de transport electrice şi 
modificările stilului de viaţă, cauzate de aces-
tea; furnizarea site-urilor web, care conţin 
informaţii pentru consumatori cu privire la 

automobilele electrice şi informaţii cu privire 
la achiziţionarea unor asemenea automobile; 
agenţii de vânzare a automobilelor; furniza-
rea informaţiei cu privire la vehiculele electri-
ce, şi anume a informaţiei pentru consuma-
tori cu privire la produse şi a informaţiei cu 
privire la compararea preţurilor; promovarea 
produselor şi serviciilor pentru terţi prin in-
termediul administrării programelor de prime 
de stimulare, care includ distribuirea reduce-
rilor în funcţie de distanţa parcursă de mij-
loacele de transport electrice; servicii de in-
formare, şi anume furnizarea informaţiei cu 
privire la compararea preţurilor la benzină; 

 

37   - reparaţia şi întreţinerea tehnică a automobi-
lelor, mijloacelor de transport electrice, inclu-
siv a electromobilelor, autofurgoanelor, auto-
camioanelor, furgoanelor, vehiculelor tot-
teren, autobuzelor, mijloacelor de transport 
pentru agrement, automobilelor sportive, 
automobilelor de cursă, cărucioarelor stivui-
toare, tractoarelor-remorchere, precum şi a 
pieselor şi accesoriilor constructive pentru 
mijloacele de transport menţionate; furniza-
rea informaţiei cu privire la reparaţia şi între-
ţinerea tehnică a automobilelor, mijloacelor 
de transport electrice, inclusiv a electromobi-
lelor, autofurgoanelor, autocamioanelor, fur-
goanelor, vehiculelor tot-teren, autobuzelor, 
mijloacelor de transport pentru agrement, 
automobilelor sportive, automobilelor de cur-
să, cărucioarelor stivuitoare, tractoarelor-
remorchere, precum şi a pieselor şi acceso-
riilor constructive pentru mijloacele de trans-
port menţionate; reparaţia şi întreţinerea teh-
nică a maşinilor şi instrumentelor de măsura-
re şi încercare; reparaţia şi întreţinerea teh-
nică a dispozitivelor, instalaţiilor şi aparatelor 
de distribuire şi reglare a puterii; reparaţia şi 
întreţinerea tehnică a convertizoarelor rotati-
ve; reparaţia şi întreţinerea tehnică a com-
pensatoarelor de fază; reparaţia şi întreţine-
rea tehnică a dispozitivelor pentru încărcarea 
acumulatoarelor; reparaţia şi întreţinerea 
tehnică a bateriilor, acumulatoarelor şi ele-
mentelor galvanice; reparaţia şi întreţinerea 
tehnică a motoarelor cu ardere internă; repa-
raţia şi întreţinerea tehnică a pieselor motoa-
relor cu ardere internă; reparaţia şi întreţine-
rea tehnică a demaroarelor motoarelor, cu 
excepţia celor pentru vehicule terestre; repa-
raţia şi întreţinerea tehnică a pieselor motoa-
relor de curent alternativ şi continuu; repara-
ţia şi întreţinerea tehnică a generatoarelor de 
curent alternativ şi continuu; reparaţia şi în-
treţinerea tehnică a generatoarelor electrice; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a conductoa-
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relor şi cablurilor electrice; reparaţia şi între-
ţinerea tehnică a dispozitivelor şi aparatelor 
de telecomunicaţii; reparaţia şi întreţinerea 
tehnică a aparatelor telefonice; reparaţia şi 
întreţinerea tehnică a pieselor şi accesoriilor 
pentru dispozitive şi aparate de telecomuni-
caţii; reparaţia şi întreţinerea tehnică a dis-
pozitivelor telematice pentru mijloace de 
transport; reparaţia şi întreţinerea tehnică a 
dispozitivelor de informare automată cu privi-
re la finalizarea încărcării; reparaţia şi întreţi-
nerea tehnică a sistemelor de navigaţie a 
automobilelor; reparaţia şi întreţinerea tehni-
că a dispozitivelor, instalaţiilor şi aparatelor 
electronice şi a părţilor lor; reparaţia şi între-
ţinerea tehnică a sistemelor de telecomandă; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a electrozilor; 
reparaţia şi întreţinerea tehnică a miezurilor 
magnetice; reparaţia şi întreţinerea tehnică a 
conductoarelor de rezistenţă înaltă; servicii 
de asistenţă rutieră, inclusiv recepţionarea 
apelurilor cu solicitarea acordării primului 
ajutor, înlocuirea pneurilor dezumflate, livra-
rea de urgenţă a combustibilului, lansarea 
acumulatorului de la o sursă externă şi livra-
rea urgentă a acumulatorului; furnizarea in-
formaţiei cu privire la starea vehiculului, şi 
anume a informaţiei cu privire la starea de 
încărcare, la timpul necesar pentru o încăr-
care completă, la starea de deconectare şi la 
încărcarea completă; furnizarea informaţiei 
cu privire la starea vehiculului, şi anume de 
avertizare a conducătorului auto despre ne-
cesitatea conectării vehiculului său pentru 
reîncărcarea acumulatorului; deservirea teh-
nică a mijloacelor de transport, şi anume 
expedierea avizelor electronice prin Internet, 
care notifică proprietarii de vehicule despre 
termenul de întreţinere tehnică a acestora; 

 

38   - telefonie mobilă; comunicaţii cu utilizarea 
terminalelor de calculatoare; comunicaţii 
telefonice; închirierea aparatelor de comuni-
caţii, inclusiv a telefoanelor şi aparatelor de 
facsimil; informaţie cu privire la transmiterea 
de date (inclusiv a informaţiei, furnizate prin 
reţele de cablu şi de comunicaţii radio); co-
municaţii prin poşta electronică; informaţie cu 
privire la reţelele de comunicaţii cu utilizarea 
terminalelor de calculatoare; comunicaţii cu 
utilizarea reţelei cu servicii suplimentare; 
furnizarea conexiunii telecomunicaţiilor la 
reţeaua de calculatoare globală; furnizarea 
accesului utilizatorilor la semnalele GPS în 
scopuri de navigaţie; furnizare de acces la 
Internet; transmitere de date cu conţinut de 
simboluri, imagini şi sunete cu utilizarea poş-
tei electronice şi a calculatoarelor; furnizarea 

accesului la reţeaua de calculatoare globală; 
serviciul telematic de acordare a ajutorului 
prin centrul de deservire a transportului şi 
control al mişcării, care recepţionează sem-
nale despre necesitatea intervenţiei şi asis-
tenţei persoanelor şi mijloacelor de transport 
în caz de accidente, defecţiune tehnică sau 
furt; furnizare de conexiune şi acces la reţe-
lele electronice de comunicaţii pentru trans-
miterea, recepţionarea sau încărcarea con-
tentului audio, video sau multimedia; furniza-
rea accesului la muzica digitală în Internet; 
telecomunicaţii, şi anume recepţionarea, 
coordonarea şi readresarea semnalelor de la 
distanţă cu privire la starea vehiculului; tele-
comunicaţii, şi anume recepţionarea, coor-
donarea şi readresarea apelurilor de urgenţă 
de la distanţă; schimb de mesaje textuale, 
audio sau mesaje de alarmă şi date cu privi-
re la semnale, măsurări, sunete, imagini, 
date video, date privind poziţia, mişcarea şi 
starea între vehicule terestre, între motoare, 
acumulatoare şi mecanisme, precum şi între 
diferite centre de prelucrare a datelor, siste-
me telematice, telefoane sau calculatoare 
personale; telecomunicaţii, şi anume transmi-
terea electronică a datelor pentru proprietari 
de vehicule şi conducători auto, inclusiv a 
datelor care permit urmărirea mijloacelor de 
transport furate; transmitere de semnale cu 
ajutorul calculatorului pentru dispozitivele de 
blocare a mijloacelor de transport; servicii 
telematice, şi anume controlul consumului de 
energie, inclusiv controlul şi fixarea timpului 
sau a nivelului de utilizare a electricităţii de 
anumite dispozitive prin sisteme telematice; 
servicii telematice, şi anume controlul con-
sumului de energie pentru terţi, inclusiv con-
trolul şi fixarea timpului sau nivelului de utili-
zare a energiei electrice de anumite dispozi-
tive, prin sisteme telematice; telecomunicaţii, 
şi anume transmiterea de date, inclusiv a 
informaţiei referitoare la drumuri şi conduce-
rea automobilelor, cu ajutorul sistemelor te-
lematice; comunicaţii cu ajutorul sistemelor 
telematice pentru reprezentarea informaţiei 
referitoare la drumuri şi conducerea automo-
bilelor; telecomunicaţii, şi anume transmitere 
de date, inclusiv a informaţiei generale, pre-
cum şi a informaţiei referitoare la automobile, 
trafic şi drumuri, cu ajutorul sistemelor tele-
matice; telecomunicaţii, şi anume transmite-
rea datelor şi software-lor aplicate; servicii de 
telecomunicaţii, şi anume transmiterea elec-
tronică de mesaje vocale şi date; 

 

39   - informaţii în domeniul traficului; transport cu 
automobile; transporturi navale; curtaj în 
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transportări; închiriere de mijloace de trans-
port; asistenţă în caz de pană de vehicul, 
inclusiv remorcarea şi transportarea; trans-
portul de pasageri cu automobile, pe mare şi 
aer; servicii de informare, şi anume furniza-
rea informaţiilor meteo, ştirilor, informaţiilor 
cu privire la trafic, informaţiei cu privire la 
sosirea şi decolarea avioanelor; servicii de 
navigaţie GPS, şi anume trasarea rutelor 
pentru conducătorii auto în funcţie de pro-
gnoza vremii; servicii de navigaţie furnizate 
prin Internet şi de asistenţă în determinarea 
punctului de destinaţie; servicii de navigaţie 
GPS, şi anume asistenţă vocală în stabilirea 
traseului şi locaţiei, precum şi servicii furniza-
te prin componentele încastrate în automobil, 
inclusiv emiţătoare, receptoare, microproce-
soare, software, telefoane mobile şi sisteme 
electrice, care interacţionează cu sistemul de 
poziţionare globala şi echipamente de satelit, 
precum şi cu un centru de deservire a clienţi-
lor; furnizare de puncte de reîncărcare elec-
trică pentru mijloace de transport; servicii de 
parcare pentru vehicule; închiriere de auto-
vehicule; furnizarea informaţiilor cu privire la 
localizarea şi disponibilitatea staţiilor de ali-
mentare cu benzină; furnizarea informaţiilor 
cu privire la localizarea şi disponibilitatea 
punctelor de reîncărcare electrică a mijloace-
lor de transport; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; organizarea 
activităţilor sportive şi culturale; planificarea, 
promovarea şi desfăşurarea curselor de au-
tomobile (divertisment);  furnizarea revistelor 
on-line în domeniul automobilelor, modei, 
divertismentului şi stilului; publicarea on-line 
a revistelor electronice; instruire în conduce-
rea autovehiculelor; instruire în conducerea 
autovehiculelor, şi anume furnizarea informa-
ţiei cu privire la conducerea economică a 
automobilelor; furnizarea muzicii digitale (ne-
încărcabile) prin Internet; 

 

42   - informaţie meteorologică; amplasarea site-
ului web al comunităţii virtuale, care conţine 
informaţii despre vehicule electrice pentru 
proprietarii de astfel de vehicule; servicii on-
line de administrare a sistemului, care permi-
te utilizatorilor să monitorizeze de la distanţă, 
să programeze, să controleze şi să adminis-
treze sisteme de acumulatoare şi echipa-
mente de aer condiţionat în autovehicule 
electrice; monitorizarea la distanţă şi furniza- 
 
 
 
 

rea informaţiei cu privire la nivelul de încăr-
care a acumulatoarelor automobilelor; furni-
zarea programelor cu privire la testarea vehi-
culelor utilizate; întreţinere de avarie şi servi-
ciul de siguranţă rutieră, şi anume blocarea 
şi deblocarea la distanţă a uşilor vehiculelor, 
precum şi notificarea proprietarilor de vehicu-
le despre aceasta; controlul încărcării acu-
mulatorului şi notificarea şoferilor despre 
starea de încărcare; controlul sistemelor 
electrice utilizate în autovehiculele terestre; 

 

45   - furnizarea site-urilor web, care conţin infor-
maţii despre modificările stilului de viaţă, 
cauzate de utilizarea automobilelor electrice; 
reglarea de la distanţă şi lansarea încărcării 
acumulatorului şi a aparatelor de aer condiţi-
onat în vehiculele electrice; asistenţă de ur-
genţă rutieră, în special primirea apelurilor de 
solicitare a asistenţei pentru pasagerii răniţi 
sau bolnavi; controlul autovehiculului în scop 
de securitate, inclusiv notificarea automată 
cu privire la  deschiderea pernelor de aer, 
notificarea automată privind tamponarea şi 
notificarea conducătorului auto despre starea 
anormală a autovehiculului; întreţinere de 
avarie şi serviciul de securitate rutieră, şi 
anume urmărirea şi detectarea autovehicule-
lor furate şi notificarea proprietarilor de auto-
vehicule despre aceasta; controlul conducă-
torilor auto adolescenţi în scop de securitate, 
şi anume observarea, urmărirea şi avertiza-
rea proprietarilor de autovehicule privind 
depăşirea limitei de viteză de către conducă-
torii auto adolescenţi sau despre abandona-
rea de către aceştia a zonei geografice pre-
determinate, folosind un sistem de poziţiona-
re globală; servicii de concierge pentru terţi 
prestate prin telefon, poşta electronică sau 
prin mesaje textuale, inclusiv rezervarea de 
la distanţă pentru reîncărcarea vehiculelor 
electrice; servicii de concierge pentru terţi 
prestate prin telefon, poşta electronică sau 
prin mesaje textuale, inclusiv reglarea de la 
distanţă a aparatelor de aer condiţionat în 
autovehicule; rezervarea locurilor în punctele 
de reîncărcare electrică pentru autovehicule; 
servicii de concierge pentru terţi prestate prin 
telefon, poşta electronică sau prin mesaje 
textuale, inclusiv executarea indicaţiilor şi 
comenzilor personale, precum şi furnizarea 
informaţiei pentru satisfacerea necesităţilor 
individuale ale persoanelor. 
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(111) 25735 
(151) 2014.06.23 
(181) 2023.04.12 
(210) 032984 
(220) 2013.04.12 
(730) MEDIA SISTEM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Bd. Moscova nr. 14/1, ap. 169,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "IP", "SECURITY", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2013) 
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 apa-
ratelor, instrumentelor şi dispozitivelor pentru 
verificarea şi autentificarea produselor, obi-
ectelor şi bunurilor; software pentru aparate, 
instrumente şi dispozitive utilizate pentru 
marcarea şi controlul produselor, obiectelor 
şi bunurilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
compilării şi sistematizării de informaţii în 
baze de date de calculator; administrării co-
merciale a licenţierii produselor şi serviciilor  
 
 

terţilor; toate serviciile sus-menţionate, în 
special în domeniul marcării, înregistrării şi 
verificării produselor, obiectelor şi bunurilor; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.01.15; 27.05.10; 27.05.24. 
 

 
 
(111) 25741 
(151) 2014.06.15 
(181) 2023.08.16 
(210) 033627 
(220) 2013.08.16 
(730) MARIAN Corneliu, MD  

Bd. Traian nr. 16, ap. 54,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
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; 

 

 

 
 
(111) 25747 
(151) 2014.06.26 
(181) 2023.09.03 
(210) 033685 
(220) 2013.09.03 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 
 
 
 
 
 



MĂRCI                                                                                                          MD -  BOPI 8/2014 

 107 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "B", "BUNA", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

(531) CFE(5) 25.01.15; 25.05.02; 27.05.21; 27.05.24. 
 

 
 
(111) 25748 
(151) 2014.06.26 
(181) 2023.09.06 
(210) 033707 
(220) 2013.09.06 
(730) BORŞ NICOLAE, întreprinz ător individual, 

MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19/3, ap. 20, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; 

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 07.01.09; 07.01.24; 
26.01.15; 26.01.16; 27.03.15; 27.05.09. 

 

 
 
(111) 25773 
(151) 2014.06.14 
(181) 2023.04.16 
(210) 032990 
(220) 2013.04.16 
(730) BADIA Ruslan, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 82 A,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

(531) CFE(5) 17.01.01; 17.01.09; 24.15.13; 26.01.04; 
26.01.16; 26.01.21; 26.04.10; 27.05.24. 
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(111) 25774 
(151) 2014.06.19 
(181) 2023.06.26 
(210) 033350 
(220) 2013.06.26 
(730) ANODILIA S.R.L., MD  

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/9, of. 5, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "B", "Translations", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu-închis, negru, alb. 
(511) NCL(10-2013) 
35   - publicitate; lucrări de birou; 
 

41   - traduceri. 
 

(531) CFE(5) 26.04.19; 27.05.10; 27.05.21; 27.05.24; 
29.01.13. 

 
 
 
(111) 25775 
(151) 2014.06.19 
(181) 2023.06.26 
(210) 033351 
(220) 2013.06.26 
(730) ANODILIA S.R.L., MD  

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/9, of. 5, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "B", "Group", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

 

(591) Culori revendicate: albastru-închis, negru, alb. 
(511) NCL(10-2013) 
35   - publicitate; lucrări de birou; organizare eve-

nimente; 
 

41   - traduceri. 
 

(531) CFE(5) 26.04.19; 27.05.10; 27.05.21; 27.05.24; 
29.01.13. 

 

 
 
(111) 25776 
(151) 2014.06.19 
(181) 2023.06.26 
(210) 033352 
(220) 2013.06.26 
(730) ANODILIA S.R.L., MD  

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/9, of. 5, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "B", "Events", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: violet-închis, negru, alb. 
(511) NCL(10-2013) 
35   - publicitate; lucrări de birou; 
 

41   - traduceri. 
 

(531) CFE(5) 26.04.19; 27.05.10; 27.05.21; 27.05.24; 
29.01.13. 

 

 

 
(111) 25780 
(151) 2014.06.26 
(181) 2023.05.22 
(210) 033162 
(220) 2013.05.22 
(730) UNIXONE S.R.L., MD 

Calea Basarabiei nr. 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 



MĂRCI                                                                                                          MD -  BOPI 8/2014 

 109 

(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) 01.15.15; 19.11.04; 19.11.05; 26.01.05; 
26.01.18; 27.01.06; 27.05.08; 28.05.00. 

 

 
 
(111) 25877 
(151) 2014.06.12 
(181) 2021.10.18 
(210) 029978 
(220) 2011.10.18 
(730) "HOROLISKII MOLOCINOKONSERVNÎI 

KOMBINAT DETSKIH PRODUKTOV",  
  societate pe ac ţiuni public ă, UA 

m. HOROL, str. Molodejnaia, 17, 37800, 
Ucraina 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-

turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 25878 
(151) 2014.06.12 
(181) 2021.10.18 
(210) 029979 
(220) 2011.10.18 
(730) "HOROLISKII MOLOCINOKONSERVNÎI 

KOMBINAT DETSKIH PRODUKTOV",  
societate pe ac ţiuni public ă, UA 
m. HOROL, str. Molodejnaia, 17, 37800, 
Ucraina 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
(111) 25879 
(151) 2014.06.12 
(181) 2021.10.18 
(210) 029980 
(220) 2011.10.18 
(730) "HOROLISKII MOLOCINOKONSERVNÎI 

KOMBINAT DETSKIH PRODUKTOV",  
  societate pe ac ţiuni public ă, UA 

m. HOROL, str. Molodejnaia, 17, 37800, 
Ucraina 
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(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 25884 
(151) 2014.07.09 
(181) 2022.09.11 
(210) 031751 
(220) 2012.09.11 
(730) ComolCo S.R.L., firm ă, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc G,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "МОЛОЧНЫЙ". 
(511) NCL(10) 
29   - lapte şi produse lactate, toate produsele pe 

bază de lapte incluse în clasa 29. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în iulie 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 033412 2013.07.04 25241 2014.05.29 34 Gallaher Limited, GB 10/2013  
2 032933 2013.04.10 25478 2014.06.11 05 PRODIAFARM S.R.L.,  

societate comercială, MD 
6/2013 8/2014 

3 033473 2013.07.12 25493 2014.05.22 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

9/2013  

4 031531 2012.07.24 25554 2014.05.06 03,35 DULCE Igor, MD 9/2012  
5 032612 2013.02.11 25606 2014.05.19 24,35 ROŞCA Vladimir, MD 5/2013  
6 033571 2013.08.07 25608 2014.05.19 20 UNIUNEA PRODUCĂTORILOR  

DE MOBILĂ, MD 
10/2013  

7 032296 2012.12.07 25610 2014.05.21 03,09,14, 
18,25 

EMILIO PUCCI INTERNATIONAL 
B.V., NL 

3/2013  

8 033567 2013.07.29 25611 2014.05.21 34 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

10/2013  

9 032905 2013.04.02 25612 2014.05.22 35 BAIURTAN S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2013  

10 033638 2013.08.21 25613 2014.05.22 33 VINARIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

10/2013 8/2014 

11 033486 2013.07.12 25614 2014.05.23 35,42 DENSO CORPORATION, JP 11/2013  
12 033322 2013.06.21 25615 2014.05.23 37,38,42 MEDIA SISTEM S.R.L.,  

societate comercială, MD 
8/2013  

13 033485 2013.07.12 25616 2014.05.23 14,18 Autumnpaper Limited, GB 11/2013  
14 033768 2013.09.23 25617 2014.05.23 34 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 

CH 
11/2013  

15 033772 2013.09.24 25618 2014.05.23 07 EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 11/2013  
16 032586 2013.02.05 25619 2014.05.25 29 SMIRNOV Alexandru, MD 4/2013 8/2014 
17 033673 2013.08.29 25621 2014.05.25 16,24,25, 

28,35,42 
PREŢURI PENTRU TINE S.R.L., MD 11/2013  

18 033674 2013.08.29 25622 2014.05.25 16,24,25, 
28,35,42 

PREŢURI PENTRU TINE S.R.L., MD 11/2013  

19 033675 2013.08.29 25623 2014.05.25 16,24,25, 
28,35,42 

PREŢURI PENTRU TINE S.R.L., MD 11/2013  

20 033688 2013.09.03 25624 2014.05.25 35,36,37 TRIBOI Valeriu, MD 11/2013  
21 033179 2013.05.24 25625 2014.05.23 09,11,35 DINCOV PRIM S.R.L., MD 7/2013  
22 032818 2013.03.19 25628 2014.05.26 03 Shulton, Inc., US 6/2013  
23 033229 2013.06.04 25629 2014.05.26 03,05,11 The Procter & Gamble Company, US 8/2013  
24 031955 2012.10.22 25630 2014.05.27 31,35 BORZA Igor, MD 12/2012  
25 033311 2013.06.19 25631 2014.05.26 05 Johnson & Johnson, a corporation 

organized and existing under the laws 
of the State of New Jersey, US 

8/2013  

26 033601 2013.08.07 25632 2014.05.27 12 SANGSIN BRAKE CO., LTD., KR 11/2013  
27 033602 2013.08.07 25633 2014.05.27 12 SANGSIN BRAKE CO., LTD., KR 11/2013  
28 032388 2012.12.24 25634 2014.05.27 35,38 GAREEV Radic, MD 2/2013  
29 032344 2012.12.21 25635 2014.05.27 30,35,43 CICOARE Ruslan, MD 2/2013  
30 032423 2013.01.10 25636 2014.05.26 33 Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD 9/2013  
31 035096 2009.12.10 25638 2014.05.28 03,05,44 ”MEDICA” AD, BG  8/2014 
32 033064 2013.04.26 25639 2014.05.27 09,35,38, 

41,42 
NICUS-DESIGN S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

7/2013  

33 033296 2013.06.18 25641 2014.05.29 05 BOSNALIJEK, Pharmaceutical and 
Chemical Industry, Joint Stock Com-
pany, BA 

10/2013  

34 033379 2013.07.01 25642 2014.05.29 05 BOSNALIJEK, Pharmaceutical and 
Chemical Industry, Joint Stock  
Company, BA 

10/2013  

35 032896 2013.03.27 25643 2014.05.30 32,33 VLAKTOR TRADING LIMITED, CY 10/2013  
36 032426 2013.01.11 25644 2014.06.03 05,33 PASCAL Boris, MD  

DARII Valeriu, MD 
4/2013 8/2014 
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37 032876 2013.03.28 25645 2014.06.01 29,35,43 ANTOHII  Alexei, MD 6/2013  
38 032006 2012.10.25 25646 2014.05.16 10 Glaxo Group Limited, GB 1/2013 8/2014 
39 032707 2013.02.15 25647 2014.06.03 32 BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  

societate comercială, MD 
5/2013 8/2014 

40 030534 2012.01.26 25648 2014.05.29 03,08,35 BOSMOS-PRIM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

3/2012 8/2014 

41 030535 2012.01.26 25649 2014.05.30 35 BOSMOS-PRIM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

3/2012 8/2014 

42 031162 2012.06.04 25650 2014.06.02 32,33 GOLICOVA Natalia, MD 9/2012 8/2014 
43 031163 2012.06.04 25651 2014.06.02 32,33 GOLICOVA Natalia, MD 9/2012 8/2014 
44 029307 2011.05.27 25652 2014.06.03 06,08,09, 

11,17 
Fabrika elektromaterijala i alata 
Nicolic FEMAN DOO, RS 

9/2011 8/2014 

45 032132 2012.11.15 25653 2014.06.02 25 Victoria's Secret Stores Brand  
Management, Inc., US 

3/2013  

46 032600 2013.02.06 25655 2014.06.02 09,16,35,37, 
38,41,42 

MAŢENCO Vitali, MD 5/2013 8/2014 

47 032550 2013.01.30 25656 2014.06.02 29,35 Docernee predpriatie s inostrannoi 
investiţiei "Suntrade", UA 

5/2013  

48 033145 2013.05.17 25657 2014.06.02 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 9/2013  
49 033167 2013.05.24 25658 2014.06.02 03 Mary Kay Inc.,  

corporaţie din statul Delaware, US 
9/2013  

50 033206 2013.05.28 25659 2014.06.02 03 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

9/2013  

51 033224 2013.05.31 25660 2014.05.30 30,41,43 COJOCARU Ruslan, MD 9/2013  
52 033314 2013.06.20 25661 2014.06.02 33 SÎRBU Anatolie, MD 9/2013  
53 033316 2013.06.20 25662 2014.06.02 33 SÎRBU Anatolie, MD 9/2013  
54 033317 2013.06.20 25663 2014.06.02 33 SÎRBU Anatolie, MD 9/2013  
55 033318 2013.06.20 25664 2014.06.02 33 SÎRBU Anatolie, MD 9/2013  
56 033487 2013.07.15 25665 2014.06.02 05 WORLD MEDICINE ILAÇLARI  

LIMITED ŞIRKETI, TR 
9/2013  

57 033155 2013.05.21 25666 2014.05.30 35,41,43 STRUNGARU Sergiu, MD 
STRUNGARU Aliona, MD 

9/2013  

58 033467 2013.07.15 25667 2014.06.02 35,38,45 VORNICESCU Tatiana, MD 9/2013  
59 033375 2013.06.28 25668 2014.06.02 30 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 

Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 

10/2013  

60 031364 2012.07.03 25670 2014.06.02 05 YUV PHARM S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

10/2012 8/2014 

61 033166 2013.07.12 25671 2014.06.02 33 CRICOVA S.A.,  
combinat de vinuri, MD 

9/2013  

62 033625 2013.08.16 25672 2014.06.02 38,41 ALBOT Natalia, MD 10/2013  
63 033637 2013.08.20 25673 2014.06.02 04,05,10,11, 

20,25,29,30, 
31,32,33,39, 
41,42,43,44 

BEE PROJECT S.R.L., MD 10/2013  

64 033644 2013.08.16 25674 2014.06.02 41 ALBOT Natalia, MD 11/2013  
65 033730 2013.09.12 25675 2014.05.23 34 SOLONENCHUK Galyna, UA 11/2013  
66 033014 2013.04.22 25676 2014.06.05 39,43 AUGUR PERLA S.A., MD 6/2013 8/2014 
67 033336 2013.06.25 25677 2014.06.05 35 F.V.I. TRAIAN-INVEST S.R.L., MD 8/2013  
68 033427 2013.07.08 25678 2014.06.05 21 CRASDAN S.R.L.,  

firmă de producţie şi comerţ, MD 
11/2013  

69 033480 2013.07.12 25679 2014.06.05 30 SCURTU Iana, MD 11/2013  
70 033509 2013.07.23 25680 2014.06.05 07,12,35,37 BASADORO AGROTEH S.R.L.,  

societate comercială, MD 
10/2013 8/2014 

71 033658 2013.08.21 25681 2014.06.05 29,30,31,43 ŢURCAN Maxim, MD 
CHISELIOV Serghei, MD 

11/2013  

72 031879 2012.09.19 25682 2014.06.06 29,35 NIVALI-PROD S.R.L.,  
combinat de carne, întreprindere 
mixtă, MD 

11/2012 8/2014 

73 032101 2012.11.13 25683 2014.06.06 05,16,29, 
35,42 

Otkrytoe Acţionernoe Obschestvo 
"MINSCHII MOLOCHNY ZAVOD Nr. 1", 
BY 

4/2013 8/2014 

74 032893 2013.04.03 25684 2014.06.04 41 DASCĂLU Adrian-Leonard, RO 8/2013  
75 032715 2013.02.28 25685 2014.06.06 03,05,29,30 Mega Lifesciences Ltd., TH 6/2013 8/2014 
76 032716 2013.02.28 25686 2014.06.05 03,05,29,30 Mega Lifesciences Ltd., TH 6/2013 8/2014 
77 033426 2013.07.05 25687 2014.06.05 43 SAVINOV Alexei, MD 9/2013  
78 033474 2013.07.11 25688 2014.06.05 07,12 Wix-Filtron Sp. z o. o., PL 11/2013  
79 031494 2012.07.18 25689 2014.06.08 05 PRODIAFARM S.R.L.,  

societate comercială, MD 
8/2012 8/2014 

80 032486 2013.01.23 25690 2014.06.10 20,35,37,43 BRONFMAN Efim, MD 5/2013 8/2014 



MĂRCI  MD -  BOPI 8/2014 

 113

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
81 031716 2012.09.06 25691 2014.06.05 05,29,30, 

31,43,44 
EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

10/2012  

82 033429 2013.07.05 25692 2014.06.06 12 GENERAL MOTORS LLC,  
(a limited liability company organized 
and existing under the laws of the 
State of Delaware), US 

9/2013  

83 033134 2013.05.14 25693 2014.06.09 33 AGROFIRMA CIMIŞLIA S.A., MD 9/2013  
84 033321 2013.06.20 25694 2014.06.09 33 SÎRBU Anatolie, MD 9/2013  
85 033180 2013.05.18 25695 2014.06.09 34 CORPORACION HABANOS, S.A., 

CU 
7/2013 8/2014 

86 032921 2013.04.03 25697 2014.06.10 21,40 GRIMOVICI Ruslan, MD 7/2013 8/2014 
87 026467 2010.01.18 25698 2014.06.12 16,35,38 ANTARES S.R.L., MD 3/2010 8/2014 
88 026468 2010.01.18 25699 2014.06.12 16,35,38 ANTARES S.R.L., MD 3/2010 8/2014 
89 033282 2013.06.14 25700 2014.06.12 07,11,30 EUGEDIS S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
8/2013  

90 033588 2013.08.06 25701 2014.06.13 35 PEATA Olga, MD 10/2013  
91 032621 2013.02.11 25702 2014.06.14 28,35,41, 

43,45 
BILLIARD HALL S.R.L., MD 4/2013 8/2014 

92 032800 2013.03.15 25703 2014.06.17 02,19 TM Investment Sp. z o.o., PL 10/2013  
93 032801 2013.03.15 25704 2014.06.17 02,19 TM Investment Sp. z o.o., PL 10/2013  
94 032983 2013.04.12 25705 2014.07.02 37,38,42 MEDIA SISTEM S.R.L.,  

societate comercială, MD 
8/2013 8/2014 

95 033078 2013.04.26 25706 2014.06.17 34 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

10/2013  

96 033101 2013.05.02 25707 2014.06.17 09,35,38, 
40,41,42 

Nikon Corporation, JP 10/2013  

97 033358 2013.06.28 25708 2014.06.17 05 COSMOVIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

10/2013  

98 033361 2013.06.28 25709 2014.06.17 05 COSMOVIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

10/2013  

99 033362 2013.06.28 25710 2014.06.17 05 COSMOVIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

10/2013  

100 033401 2013.06.27 25711 2014.06.17 09,35,36 Routex B.V., NL 11/2013  
101 033420 2013.07.04 25712 2014.06.16 05 Teijin Limited, JP 10/2013  
102 033505 2013.07.19 25713 2014.06.17 34 British American Tobacco (Brands) 

Inc., US 
10/2013  

103 033506 2013.07.19 25714 2014.06.17 18,25,35 BUDACA Alexandru, MD 9/2013  
104 033507 2013.07.19 25715 2014.06.17 18,25,28,35 BUDACA Alexandru, MD 9/2013  
105 033590 2013.08.06 25717 2014.06.17 34 British American Tobacco (Brands) 

Inc., US 
10/2013  

106 033705 2013.09.05 25718 2014.06.17 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Toyota Motor 
Corporation), JP 

10/2013  

107 033706 2013.09.05 25719 2014.06.17 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Toyota Motor 
Corporation), JP 

10/2013  

108 033734 2013.09.12 25720 2014.06.17 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Toyota Motor 
Corporation), JP 

11/2013  

109 035036 2009.12.22 25721 2014.06.18 11 Society with limited liability "DiS 
PLUS", RU 

 8/2014 

110 033030 2013.04.22 25722 2014.06.24 36 Transatlantic Holdings, Inc., US 7/2013  
111 033084 2013.04.30 25723 2014.06.12 09 INTEL CORPORATION, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

9/2013  

112 033377 2013.06.28 25724 2014.06.19 35,43 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 

10/2013  

113 033481 2013.07.12 25725 2014.06.20 05 Laboratoire Théramex S.A.M., MC 10/2013  
114 033482 2013.07.12 25726 2014.06.20 05 Laboratoire Théramex S.A.M., MC 10/2013  
115 033534 2013.07.24 25727 2014.06.20 12,37 GM KOREA COMPANY, a company 

organized and existing under the laws 
of the Republic of Korea, KR 

10/2013  

116 033616 2013.08.13 25728 2014.06.19 03 The Procter & Gamble Company, US 10/2013  
117 033691 2013.09.04 25729 2014.06.23 05 COSMOVIS S.R.L.,  

societate comercială, MD 
11/2013 8/2014 

118 033704 2013.09.09 25730 2014.06.24 39,43 VILA VERDE S.R.L., MD 11/2013  
119 033727 2013.09.12 25731 2014.06.20 29,30 Luvimap Grup S.R.L., MD 11/2013  
120 033782 2013.09.26 25732 2014.06.20 05 WILLOW S.R.L., MD 11/2013  
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121 030804 2012.03.14 25733 2014.06.24 06,08,14,16, 

18,20,21,24, 
25,26,27,28, 

30,33,34 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.), JP 

10/2012 8/2014 

122 030805 2012.03.14 25734 2014.06.24 35,37,38,39, 
41,42,45 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.), JP 

7/2012 8/2014 

123 032984 2013.04.12 25735 2014.06.23 09,35,37 MEDIA SISTEM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

8/2013 8/2014 

124 033191 2013.05.27 25736 2014.06.19 16,32,33, 
35,39,45 

EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

7/2013  

125 033204 2013.05.30 25737 2014.06.26 33 BASVIN-COM S.R.L., MD 12/2013  
126 033494 2013.07.17 25738 2014.06.23 09,11 MAZUR Remus, MD 11/2013  
127 033562 2013.08.07 25739 2014.06.15 06,08,35 MEZANIN -V S.R.L., MD 12/2013  
128 033575 2013.08.06 25740 2014.06.26 32,33,35 VINĂRIA DIN VALE S.A., MD 11/2013  
129 033627 2013.08.16 25741 2014.06.15 09 MARIAN Corneliu, MD 10/2013 8/2014 
130 033650 2013.08.20 25742 2014.06.15 05 PRODIAFARM S.R.L.,  

societate comercială, MD 
11/2013  

131 033651 2013.08.20 25743 2014.06.15 11,35 RICAS & P S.R.L.,  
societate comercială, MD 

11/2013  

132 033657 2013.08.21 25744 2014.06.19 06,11,17,35 DEMCAR-IMPEX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2013  

133 033662 2013.08.22 25745 2014.06.23 09,41 CAUIA Alexandr, MD 
ALEXEI Anatolie, MD 

11/2013  

134 033668 2013.08.28 25746 2014.06.23 09,18 MARIAN Corneliu, MD 12/2013  
135 033685 2013.09.03 25747 2014.06.26 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
11/2013 8/2014 

136 033707 2013.09.06 25748 2014.06.26 03,29,30, 
32,41 

BORŞ NICOLAE,  
întreprinzător individual, MD 

11/2013 8/2014 

137 033720 2013.09.10 25749 2014.06.26 05 Bayer HealthCare LLC, US 12/2013  
138 033736 2013.09.13 25750 2014.06.15 07,09,16,23, 

24,26,37 
Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also 
trading as Aisin Seiki Co., Ltd.), JP 

11/2013  

139 033747 2013.09.18 25751 2014.06.23 09,35,37 DUCA Alexandru, MD 11/2013  
140 033759 2013.09.20 25758 2014.06.26 25,26,35, 

40,42 
HUDOROJCOV Evgheni, MD 12/2013  

141 033797 2013.09.27 25759 2014.06.23 44 DULGHEROV Aurelia, MD 12/2013  
142 033847 2013.10.11 25760 2014.06.26 30 SMIRNOV Alexandru, MD 12/2013  
143 033848 2013.10.11 25761 2014.06.26 30 SMIRNOV Alexandru, MD 12/2013  
144 033893 2013.10.24 25772 2014.06.26 43 MANIA S.R.L., MD 12/2013  
145 032990 2013.04.16 25773 2014.06.14 30 BADIA Ruslan, MD 6/2013 8/2014 
146 033350 2013.06.26 25774 2014.06.19 35,41 ANODILIA S.R.L., MD 8/2013 8/2014 
147 033351 2013.06.26 25775 2014.06.19 35,41 ANODILIA S.R.L., MD 8/2013 8/2014 
148 033352 2013.06.26 25776 2014.06.19 35,41 ANODILIA S.R.L., MD 8/2013 8/2014 
149 032146 2012.11.19 25777 2014.06.19 28,35 ARTEMIEV Serghei, MD 5/2013  
150 033329 2013.06.24 25778 2014.06.27 30 LEPILOV Natalia, MD 10/2013  
151 033330 2013.06.24 25779 2014.06.27 30 LEPILOV Natalia, MD 10/2013  
152 033162 2013.05.22 25780 2014.06.26 01 UNIXONE S.R.L., MD 10/2013 8/2014 
153 033766 2013.09.23 25781 2014.06.27 35,44 ZAHARIA Andrian, MD 12/2013  
154 031353 2012.07.03 25784 2014.06.24 16,35,40,42 CAŞALOT S.R.L.,  

societate comercială, MD 
8/2012  

155 033240 2013.06.05 25785 2014.06.12 32 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

8/2013  

156 033462 2013.07.11 25786 2014.06.12 05,29,30,35 TOP-FARM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

11/2013  

157 033701 2013.09.06 25787 2014.06.12 35,36,41,43 OZI GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

11/2013  

158 033687 2013.09.02 25795 2014.06.29 09 INTEL CORPORATION, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

12/2013  

159 033729 2013.09.11 25812 2014.05.30 42 TEHLAB SERVICE S.R.L., MD 11/2013  
160 032551 2013.02.05 25826 2014.07.04 16,18,25, 

35,39 
ASOCIAŢIA PATRONALĂ DIN  
INDUSTRIA UŞOARĂ, MD 

4/2013  

161 033121 2013.05.08 25827 2014.07.03 33 DK-INTERTRADE S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

8/2013  

162 029978 2011.10.18 25877 2014.06.12 05,35 "HOROLISKII 
MOLOCINOKONSERVNÎI 
KOMBINAT DETSKIH 
PRODUKTOV",  
societate pe acţiuni publică, UA 

12/2011 8/2014 
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163 029979 2011.10.18 25878 2014.06.12 05,29,35 "HOROLISKII 

MOLOCINOKONSERVNÎI 
KOMBINAT DETSKIH 
PRODUKTOV", societate pe acţiuni 
publică, UA 

12/2011 8/2014 

164 029980 2011.10.18 25879 2014.06.12 05,29,35 "HOROLISKII 
MOLOCINOKONSERVNÎI 
KOMBINAT DETSKIH 
PRODUKTOV", societate pe acţiuni 
publică, UA 

12/2011 8/2014 

165 031751 2012.09.11 25884 2014.07.09 29 ComolCo S.R.L., firmă, MD 1/2013 8/2014 

166 032778 2013.03.05 25892 2014.03.25 03 POPA Alexandru, MD 4/2013  

 
 
 

 
 

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 263 2024.08.13 32,33 CAMUS LA GRANDE MARQUE,  

société anonyme, FR 
29 rue Marguerite de Navarre, 16100 Cognac, 
Franţa 

 7-8/1994 

2 2R 562 2024.03.09 05 Novo Nordisk FemCare AG, CH 
Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, Elveţia 

 10/1994 

3 2R 639 2024.03.18 34 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE 
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, Germania 

 11/1994 

4 2R 641 2024.03.18 34 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE 
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, Germania 

 11/1994 

5 2R 645 2024.03.18 34 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE 
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, Germania 

 11/1994 

6 2R 659 2024.05.24 01,17 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germania 

 12/1994 

7 2R 660 2024.05.24 01,02,03,04,
05,17,21,22,
23,24,25,27 

Bayer Aktiengesellschaft, DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germania 

 12/1994 

8 2R 672 2024.05.24 05 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germania 

 12/1994 

9 2R 676 2024.05.24 05 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germania 

 12/1994 

10 2R 707 2024.05.24 01,02,06,17 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germania 

 12/1994 

11 2R 734 2024.05.24 05 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germania 

 12/1994 

12 2R 735 2024.05.24 05 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germania 

 12/1994 

13 2R 778 2024.05.24 05 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germania 

 12/1994 

14 2R 783 2024.05.24 01 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germania 

 12/1994 

15 2R 784 2024.05.24 01,02 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germania 

 12/1994 

16 2R 785 2024.05.24 01,02 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germania 

 12/1994 

17 2R 827 2024.05.24 01,17 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germania 

 1/1995 

18 2R 838 2024.05.23 21,25,28 Anheuser-Busch, LLC, US 
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118,  
Statele Unite ale Americii 

 1/1995 
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19 2R 867 2024.06.14 01,05 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-
8260, Japonia 

 1/1995 

20 2R 985 2024.06.14 01,05 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,  
Tokyo 104-8260, Japonia 

 3/1995 

21 2R 986 2024.06.14 01,05 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,  
Tokyo 104-8260, Japonia 

 3/1995 

22 2R 987 2024.06.14 01,05 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo  
104-8260, Japonia 

 3/1995 

23 2R 989 2024.06.14 01,05 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo  
104-8260, Japonia 

 3/1995 

24 2R 996 2024.06.14 05 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo  
104-8260, Japonia 

 3/1995 

25 2R 997 2024.06.14 05 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo  
104-8260, Japonia 

 3/1995 

26 2R 998 2024.06.14 01,16 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo  
104-8260, Japonia 

 3/1995 

27 2R 999 2024.06.14 01,02 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo  
104-8260, Japonia 

 3/1995 

28 2R 1019 2024.05.10 09,16,25 VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, GB 
The Battleship Building 179, Harrow Road,  
London W26NB, Regatul Unit 

 3/1995 

29 2R 1025 2024.06.14 17 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo  
104-8260, Japonia 

 3/1995 

30 2R 1026 2024.06.14 01 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo  
104-8260, Japonia 

 3/1995 

31 2R 1027 2024.06.14 01,05 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo  
104-8260, Japonia 

 3/1995 

32 2R 1062 2024.05.10 09,16,25 VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, GB 
The Battleship Building 179, Harrow Road,  
London W26NB, Regatul Unit 

 3/1995 

33 2R 1073 2024.06.14 01 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo  
104-8260, Japonia 

 3/1995 

34 2R 1074 2024.06.14 17 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo  
104-8260, Japonia 

 3/1995 

35 2R 1093 2024.06.15 06,07,09, 
16,17 

Cryovac, Inc., US 
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park,  
New Jersey 07407, Statele Unite ale Americii 

 3/1995 

36 2R 1108 2024.07.19 18,24,25,27 WACOAL CORP., JP 
29, Nakajima-cho, Kisshoin, Minami-ku,  
Kyoto, Japonia 

 3/1995 

37 2R 1144 2024.04.12 09,11,14 H.H. SCOTT INCORPORATION, US 
3 University Plaza, Suite 405, Hackensack, NJ 
07601, Statele Unite ale Americii 

 3/1995 

38 2R 1173 2024.06.09 34 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., 
US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware, 19808, Statele Unite ale Americii 

10/1994 3/1995 

39 2R 1282 2024.06.16 31,42 SELECŢIA, Institut de Cercetări pentru Culturile  
de Cîmp, instituţie publică, MD 
Calea Ieşilor nr. 28, MD-3100, Bălţi, Republica 
Moldova 

 5/1995 

40 2R 1349 2024.07.21 05 Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

 5/1995 

41 2R 1350 2024.07.21 05 Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii  

 5/1995 
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42 2R 1351 2024.07.21 05 Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation, US 

Eastern Point Road, Groton, Connecticut  
06340, Statele Unite ale Americii 

 5/1995 

43 2R 1352 2024.07.21 05 Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut  
06340, Statele Unite ale Americii 

 5/1995 

44 2R 1484 2024.09.16 03,16 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

 6/1995 

45 2R 1557 2024.04.26 30 Wm. Wrigley Jr. Company, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, 
Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

46 2R 1562 2024.07.21 05 Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

 6/1995 

47 2R 1563 2024.07.21 05 Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
Statele Unite ale Americii 

 6/1995 

48 2R 1568 2024.09.21 05 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

 6/1995 

49 2R 1623 2024.09.16 03,05 Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, DE 
Theodor-Heuss-Anlage 12, 68165 Mannheim, 
Germania 

 6/1995 

50 2R 1625 2024.09.21 03 Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, DE 
Theodor-Heuss-Anlage 12, 68165 Mannheim, 
Germania 

 6/1995 

51 2R 1708 2024.05.20 05 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US 
Neenah, Wisconsin 54956, Statele Unite 
ale Americii 

2/1995 7/1995 

52 2R 1715 2024.05.23 33 Spirits International B.V., LU 
3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419  
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,  
Luxembourg 

2/1995 7/1995 

53 2R 1840 2024.05.06 32 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,  
Statele Unite ale Americii 

2/1995 8/1995 

54 2R 1841 2024.05.06 05,32 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,  
Statele Unite ale Americii 

2/1995 8/1995 

55 2R 1844 2024.05.06 34 LORILLARD LICENSING COMPANY LLC,  
companie cu răspundere limitată organizată  
şi existentă conform legilor statului North Carolina, 
US 
1600 First Union Tower, Suite 1601, 300 North  
Greene Street, City of Greensboro, State of North 
Carolina 27401, Statele Unite ale Americii 

2/1995 8/1995 

56 2R 1947 2024.04.20 12,16,25, 
28,38,39 

UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC., 
corporaţia statului Delaware, US 
55 Glenlake Parkway NE Atlanta, Georgia 30328, 
Statele Unite ale Americii 

 9/1995 

57 2R 1965 2024.09.06 03,07,09, 
11,21,37 

CANDY S.p.A., IT 
Brugherio (Milano), 20047, Italia 

 9/1995 

58 2R 2025 2024.11.09 07,09,11, 
12,16 

ALPS ELECTRIC CO., LTD., JP 
1-7, Yukigaya-otsukamachi, Ohta-ku, Tokyo,  
Japonia 

 9/1995 

59 2R 2042 2024.09.08 03 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

 9/1995 

60 2R 2078 2024.07.26 12 SEMPERIT REIFEN GmbH, AT 
Triester Str. 14, A-2351 Wiener Neudorf, Austria 

 9/1995 

61 2R 2104 2024.09.13 37 Caterpillar Inc., US 
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629,  
Statele Unite ale Americii 

 9/1995 

62 2R 2105 2024.09.13 37 Caterpillar Inc., US 
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629,  
Statele Unite ale Americii 

 9/1995 

63 2R 2113 2024.09.08 03 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

 9/1995 
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64 2R 2149 2024.09.02 03,05 Procter & Gamble Holding GmbH, DE 

Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus, 
Germania 

 10/1995 

65 2R 2191 2024.09.02 03 Procter & Gamble Holding GmbH, DE 
Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus, 
Germania 

 11/1995 

66 2R 2192 2024.09.02 03,05,21 Procter & Gamble Holding GmbH, DE 
Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus, 
Germania 

 11/1995 

67 2R 2202 2024.05.03 33 Altia Plc., FI 
Porkkalankatu 22, 00180 Helsinki, Finlanda 

 11/1995 

68 2R 2293 2024.08.15 30,34 Koninklijke Douwe Egberts B.V., NL 
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Olanda 

 11/1995 

69 2R 2441 2024.06.30 32 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,  
Statele Unite ale Americii 

5/1995 12/1995 

70 2R 2529 2024.07.01 02 HEMPEL A/S, DK 
Lundtoftegardsvej 91, DK-2800 Kongens Lyngby, 
Danemarca 

5/1995 12/1995 

71 2R 2572 2024.09.13 07 CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629-6490, 
Statele Unite ale Americii 

 12/1995 

72 2R 2605 2024.12.16 34 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

 12/1995 

73 2R 2732 2024.12.16 34 JAPAN TOBACCO INC., JP 
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

 1/1996 

74 2R 2739 2024.12.28 32,33 DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A., IT 
Via Franco Sacchetti, 20, I-20099 SESTO SAN 
GIOVANNI (MILANO), Italia 

 1/1996 

75 2R 2769 2024.05.23 05 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germania 

8/1995 1/1996 

76 2R 2775 2024.06.14 01,05 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., JP 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,  
Tokyo 104-8260, Japonia 

7/1995 1/1996 

77 2R 2790 2024.05.10 07,12 VOLVO TRADEMARK HOLDING AB, SE 
c/o AB VOLVO, SE-405 08 Goteborg, Suedia 

 1/1996 

78 2R 2791 2024.05.10 07,12 VOLVO TRADEMARK HOLDING AB, SE 
c/o AB VOLVO, SE-405 08 Goteborg, Suedia 

 1/1996 

79 2R 2792 2024.06.01 09,16,21, 
25,28,34 

Anheuser-Busch, LLC, US 
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118,  
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

80 2R 2793 2024.06.01 21,25,32 Anheuser-Busch, LLC, US 
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118,  
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

81 2R 2794 2024.06.01 09,16,21, 
25,28,34 

Anheuser-Busch, LLC, US 
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118,  
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

82 2R 2795 2024.06.01 21,25,28,32 Anheuser-Busch, LLC, US 
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118,  
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

83 2R 2796 2024.06.01 32 Anheuser-Busch, LLC, US 
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118,  
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

84 2R 2798 2024.06.01 32 Anheuser-Busch, LLC, US 
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118, Sta-
tele Unite ale Americii 

 1/1996 

85 2R 2912 2024.12.30 24,25 LACOSTE, FR 
23-25, rue de Provence, 75009 PARIS, Franţa 

 1/1996 

86 2R 2925 2024.09.02 03 Procter & Gamble Holding GmbH, DE 
Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus, 
Germania 

 1/1996 

87 2R 2931 2024.06.13 07,12,37 CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. ADAMS STREET PEORIA, IL 61629-6490, 
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

88 2R 2932 2024.06.13 07,12,37 CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629-6490, 
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

89 2R 3008 2024.12.26 04 Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,  
Texas 75039-2298, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 
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90 2R 3017 2024.12.26 02 Exxon Mobil Corporation, US 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving,  
Texas 75039-2298, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

91 2R 3154 2024.12.26 12 SP BRAND HOLDING EEIG, BE 
Culliganlaan 2A, B-1831 Diegem, Belgia 

 2/1996 

92 2R 3155 2024.12.26 12 SP BRAND HOLDING EEIG, BE 
Culliganlaan 2A, B-1831 Diegem, Belgia 

 2/1996 

93 2R 3188 2024.12.27 16,28 Mattel Inc., US 
333 Continental Boulevard, El Segundo, California 
90245, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

94 2R 3391 2024.12.29 01,02,03,04,
05,06,07,08,
09,11,12,13,
14,15,16,18,
19,20,21,23,
24,25,26,27,
28,29,30,31,
32,33,34,35,
36,37,38,39,

40,41,42 

Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,  
Texas 75039-2298, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

95 2R 3439 2024.06.28 32 Cott Beverages Inc., corporaţie din statul Georgia, 
US 
5519 West Idlewild Avenue, Tampa, Florida 
33634-8016, Statele Unite ale Americii 

4/1995 3/1996 

96 2R 3456 2024.12.28 32 Coors Brewing Company, US 
1225 17th Street, Suite 3200 Denver, Colorado  
80202, Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

97 2R 3479 2024.12.29 42 KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC., US 
1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213, 
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

98 2R 3481 2024.12.29 29,30,42 KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC., US 
1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213, 
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

99 2R 3486 2024.12.30 29,30,42 PIZZA HUT International, LLC, US 
14841 North Dallas Parkway, Dallas, Texas,  
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

100 2R 3487 2024.12.30 29,30,42 TACO BELL CORP., US 
17901 Von Karman, Irvine, California 92714,  
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

101 2R 3490 2024.12.30 29,30,42 TACO BELL CORP., US 
17901 Von Karman, Irvine, California 92714,  
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

102 2R 3491 2024.12.30 29,30 PIZZA HUT International, LLC, US 
14841 North Dallas Parkway, Dallas, Texas,  
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

103 2R 3493 2024.12.30 29,30,42 PIZZA HUT International, LLC, US 
14841 North Dallas Parkway, Dallas, Texas,  
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

104 2R 3494 2024.12.30 29,30 PIZZA HUT International, LLC, US 
14841 North Dallas Parkway, Dallas, Texas,  
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

105 2R 3495 2024.12.30 29 PIZZA HUT International, LLC, US 
14841 North Dallas Parkway, Dallas, Texas,  
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

106 2R 3496 2024.12.30 30,42 PIZZA HUT International, LLC, US 
14841 North Dallas Parkway, Dallas, Texas,  
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

107 2R 3497 2024.12.30 30,42 PIZZA HUT International, LLC, US 
14841 North Dallas Parkway, Dallas, Texas,  
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

108 2R 3498 2024.12.30 29 PIZZA HUT International, LLC, US 
14841 North Dallas Parkway, Dallas, Texas,  
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

109 2R 3545 2024.12.26 04 Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,  
Texas 75039-2298, Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

110 2R 3546 2024.12.26 04 Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,  
Texas 75039-2298, Statele Unite ale Americii 

 4/1996 
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111 2R 3547 2024.12.26 04,05 Exxon Mobil Corporation, US 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving,  
Texas 75039-2298, Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

112 2R 3657 2024.09.27 25 Fruit of the Loom, Inc., US 
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,  
Kentucky 42103, Statele Unite ale Americii 

10/1995 4/1996 

113 2R 3660 2024.07.14 05 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., JP 
3-7-1, Kanda Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo,  
Japonia 

7/1995 4/1996 

114 2R 3679 2024.07.07 30,42 Domino's IP Holder LLC, societate cu răspundere 
limitată organizată şi existentă conform legilor  
statului Delaware, US 
24 Frank Lloyd Wright Drive, P.O. Box 485,  
Ann Arbor, Michigan 48106, Statele Unite  
ale Americii 

8/1995 5/1996 

115 2R 3682 2024.06.15 10 Cryovac, Inc., US 
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park,  
New Jersey 07407, Statele Unite ale Americii 

4/1995 5/1996 

116 2R 3694 2024.07.07 30,42 Domino's IP Holder LLC, societate cu răspundere 
limitată organizată şi existentă conform legilor  
statului Delaware, US 
24 Frank Lloyd Wright Drive, P.O. Box 485,  
Ann Arbor, Michigan 48106, Statele Unite  
ale Americii 

9/1995 5/1996 

117 2R 3719 2024.07.13 29 MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, 
DK 
Sønderhøj 1,  DK-8260 Viby J, Danemarca 

10/1995 6/1996 

118 2R 3794 2024.05.27 34 Imperial Tobacco Limited, GB 
121 Winterstoke Road, Bristol, BS3 2LL,  
Regatul Unit 

1/1996 7/1996 

119 2R 3883 2024.09.28 41 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova 
(UCCM), MD 
Bl. Iu. Gagarin nr. 8, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

3/1996 9/1996 

120 2R 3990 2024.05.23 34 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE 
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, Germania 

2/1996 10/1996 

121 2R 4047 2024.11.01 32 Coors Brewing Company, US 
1225 17th Street, Suite 3200 Denver, Colorado 
80202, Statele Unite ale Americii 

6/1996 11/1996 

122 2R 4200 2024.12.30 28 J. W. Spear & Sons Limited, GB 
Mattel House, Vanwall Business Park,  
Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire SL6 4UB, 
Regatul Unit 

5/1996 12/1996 

123 2R 4201 2024.12.30 28 J. W. Spear & Sons Limited, GB 
Mattel House, Vanwall Business Park,  
Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire SL6 4UB, 
Regatul Unit 

5/1996 12/1996 

124 2R 4330 2024.07.13 09,28,42 TRS Quality, Inc., corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 2751 
Centerville Rd., Suite 335, Wilmington,  
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

6/1996 2/1997 

125 2R 5766 2024.05.23 33 Spirits International B.V., LU 
3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, 
Grand Duchy of Luxembourg, Luxembourg 

2/1998 8/1998 

126 R 10725 2022.11.13 33 VOLCU Oleg, MD 
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2043, Chişinău,  
Republica Moldova 

10/2003 7/2004 

127 R 11357 2024.04.14 29,30,32 REAZANOVA Elena, MD 
Str. Miron Costin nr. 11, bloc 3, ap. 24,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

7/2004 11/2004 

128 R 11520 2024.05.05 02,03,35, 
39,43 

DIVALCONI S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Bulgară nr. 107, ap. 4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

8/2004 1/2005 

129 R 12176 2024.03.25 32,33 MAURT S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

12/2004 5/2005 

130 R 12190 2024.03.24 03,25,35 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

12/2004 5/2005 
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131 R 12244 2024.04.23 06,07,37 METALICA-ZUEV S.R.L., MD 

Str. Gh. Asachi nr. 62, ap. 22,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

12/2004 5/2005 

132 R 12261 2024.05.11 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia, 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

12/2004 5/2005 

133 R 12267 2024.05.19 05 BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY,  
corporaţie din statul Delaware, US 
345 Park Avenue, New York, New York 10154, 
Statele Unite ale Americii 

12/2004 5/2005 

134 R 12278 2024.05.18 05,30,43 PYLYPYSHYN Viktor, UA 
Str. Suhumskaya nr. 7a, Kiev, 04114, Ucraina 

12/2004 5/2005 

135 R 12279 2024.05.18 05,30,43 PYLYPYSHYN Viktor, UA 
Str. Suhumskaya nr. 7a, Kiev, 04114, Ucraina 

12/2004 5/2005 

136 R 12285 2024.05.19 29,30 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

12/2004 5/2005 

137 R 12338 2024.04.01 25,35 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

1/2005 6/2005 

138 R 12339 2024.05.06 31,44 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

1/2005 6/2005 

139 R 12390 2024.05.25 02 Anticor, societate pe acţiuni, MD 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 62, bloc 1,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

1/2005 6/2005 

140 R 12425 2024.02.17 30 ORION Corporation, KR 
13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

2/2005 7/2005 

141 R 12430 2024.03.04 32 Cott Beverages Inc.,  
corporaţie din statul Georgia, US 
5519 West Idlewild Avenue, Tampa, Florida 
33634-8016, Statele Unite ale Americii 

2/2005 7/2005 

142 R 12433 2024.03.24 03,05,09,11,
12,14,16,18,
20,24,25,28,
29,30,32,33,
34,35,36,37,
38,39,41,43,

44,45 

PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99, MD-2038, Chişinău, Republica 
Moldova 

2/2005 7/2005 

143 R 12440 2024.05.12 01,02,19,35,
37,39,40 

MARINOV Serghei, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 7, ap. 1,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

2/2005 7/2005 

144 R 12483 2024.05.11 16,29,30, 
32,33,35, 
39,41,43 

VOLCU Oleg, MD 
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

2/2005 7/2005 

145 R 12484 2024.05.21 33 IMPERIAL VIN S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova 

2/2005 7/2005 

146 R 12553 2024.05.28 33 DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova 

3/2005 8/2005 

147 R 12572 2024.05.28 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

3/2005 8/2005 

148 R 12573 2024.05.28 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

3/2005 8/2005 

149 R 12574 2024.05.28 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

3/2005 8/2005 

150 R 12589 2024.04.22 01,05,35,39 Spiess-Urania Chemicals GmbH, DE 
Frankenstrasse 18b, 20097 Hamburg, Germania 

12/2004 8/2005 

151 R 12593 2024.06.15 25 Golden Lady Company S.p.A., IT 
Via Giacomo Leopardi 3/5, Castiglione delle 
Stiviere (MN), Italia 

3/2005 8/2005 

152 R 12594 2024.06.15 25 Golden Lady Company S.p.A., IT 
Via Giacomo Leopardi 3/5, Castiglione delle 
Stiviere (MN), Italia 

3/2005 8/2005 
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153 R 12657 2024.05.26 29,30 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 

US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

4/2005 9/2005 

154 R 12658 2024.05.26 29,30 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

4/2005 9/2005 

155 R 12659 2024.05.26 29,30 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

4/2005 9/2005 

156 R 12660 2024.05.28 30 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

4/2005 9/2005 

157 R 12661 2024.05.28 29,30 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

4/2005 9/2005 

158 R 12670 2024.06.01 29,30 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

4/2005 10/2005 

159 R 12671 2024.06.01 29,30 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

4/2005 10/2005 

160 R 12696 2024.03.26 32,35 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

5/2005 10/2005 

161 R 12723 2024.05.26 30 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

5/2005 10/2005 

162 R 12734 2024.06.01 29,30 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

5/2005 10/2005 

163 R 12735 2024.06.01 29,30 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

5/2005 10/2005 

164 R 12736 2024.06.01 29,30 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

5/2005 10/2005 

165 R 12744 2024.05.28 16,35,39 BRICO-COM S.R.L., MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 8, ap. 204,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

5/2005 10/2005 

166 R 12751 2024.05.17 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITERSKA 
KORPORATZIA "ROSHEN", UA 
Vul. Elektrykiv, 26/9, UA-04176, Kyiv, Ucraina 

5/2005 10/2005 

167 R 12758 2024.05.17 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITERSKA 
KORPORATZIA "ROSHEN", UA 
Vul. Elektrykiv, 26/9, UA-04176, Kyiv, Ucraina 

5/2005 10/2005 

168 R 12777 2024.05.27 29,30,35 GOMENIUK Iuri, MD 
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

5/2005 10/2005 

169 R 12780 2024.06.01 29,30 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

5/2005 10/2005 

170 R 12815 2024.05.28 29,30 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

6/2005 11/2005 

171 R 12901 2024.06.04 29,30,31,32 FEREX-GB S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 130, ap. 13,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

1/2005 12/2005 
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172 R 12941 2024.08.25 30,35,43 TRANGA Andrei, MD 

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

7/2005 12/2005 

173 R 13020 2024.11.08 05 Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, Anglia,  
Regatul Unit 

7/2005 12/2005 

174 R 13138 2024.05.17 35,36,41,43 ARTEMIEV Serghei, MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 9, bloc 3, ap. 28,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

8/2005 1/2006 

175 R 13167 2024.05.26 29 PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North Carolina, 
US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

9/2005 2/2006 

176 R 13184 2024.11.16 38 ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Alba - Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

9/2005 2/2006 

177 R 13192 2024.09.29 29,30,32, 
33,35 

Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"Masloekstraktsionniy zavod Yug Rusi", RU 
Tolstogo sq., 8, Rostov-on-Don, 344037, Federaţia 
Rusă 

9/2005 2/2006 

178 R 13208 2024.11.22 10 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,  
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

9/2005 2/2006 

179 R 13267 2024.07.12 29,30,32,43 LECA Ivan, MD 
MD-6511, Chetrosu, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

10/2005 3/2006 

180 R 13348 2024.05.19 05,32,33,35 Nistru-vin S.A., MD 
Str. 31 August 1989, MD-4801, Criuleni, Republica 
Moldova 

12/2004 4/2006 

181 R 13363 2024.12.30 29,30 CONOPCO, INC, US 
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 
Statele Unite ale Americii 

10/2005 4/2006 

182 R 13763 2024.09.30 16,29,30,31,
32,33,35, 
40,41,43 

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

7/2005 7/2006 

183 R 14012 2024.07.29 32,33,35, 
41,43 

LA ROMA CLUB S.R.L., MD 
Bd. Grigore Vieru nr. 22/8,  
MD-2006, Chişinău, Republica Moldova 

5/2006 10/2006 

184 R 14016 2024.11.24 07,12,35,39 Bombardier Recreational Products Inc., CA 
726 St. Joseph Street, Valcourt, Quebec J0E 2L0, 
Canada 

5/2006 10/2006 

185 R 15318 2024.05.25 16,39,40, 
42,44 

Naţional Media S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 210/1, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

5/2007 10/2007 

186 R 15384 2024.05.26 33 IMPERIAL VIN S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova 

5/2007 10/2007 

187 R 15719 2024.04.26 05,33,35 LEVA Simion, MD 
Str. Maria Cebotari nr. 16, bloc 1, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

8/2007 1/2008 

166  
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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. 
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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 



MD - BOPI 8/2014                                              GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

 128

 
 
 

Lista denumirilor de origine pentru care se solicit ă protec ţie 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la L isabona 

privind protec ţia denumirilor de origine a produselor 
şi înregistrarea lor interna ţional ă 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea de 
origine a produsului, transliteraţia / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului  

 
Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliteraţia/traducerea Produsul 

1 AO 0929 2014.05.05 IT MONTASIO - caşcaval 

 
 



DESIGN                                                                                                      MD - BOPI 8/2014 

 129 

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
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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. 09-01  

(21) f 2014 0045 
(22) 2014.07.08 
(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 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 09-07  

(21) f 2014 0042 
(22) 2014.06.20 

(28) 1 

(71)(72) CAPŢAN Alexandr, MD 
Str. Matei Basarab nr. 5, bloc 5, ap. 87,  

 MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Motiv decorativ pentru capac  

 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(21) f 2014 0042 

 
1 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2014 0039 

(22) 2014.06.04 
(28) 10 

(71)(72) DRĂGUŢANU Serghei, MD 
Str. Albişoara nr. 64, ap. 93, MD-2005, 

Chişinău, Republica Moldova 
(74) MARGINE Ion 
(54) Etichete str ăvezii pentru sticle  

 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
1 
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(21) f 2014 0039 
 

 
2 

 

 
3 
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(21)   f 2014 0039 
 

 
4 

 

 
5 
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(21)   f 2014 0039 
 

 
6 

 

 
7 
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(21)   f 2014 0039 
 

 
8 

 

 
9 
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(21)   f 2014 0039 
 

 
10 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2014 0043 
(22) 2014.06.23 

(28) 2 
(57)  Culori revendicate:  
 modelul 1 - alb, negru, galben, bej;  

 modelul 2 - alb, negru, galben, bej 

(71) ALIANŢA-VIN S.R.L., ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Orheiului nr. 38, MD-3701, Străşeni, 

Republica Moldova 
(74) ULANOV Denis 
(54) Etichete  

 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(21) f 2014 0043 
 

 

 

1  2 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2014 0028 
(22) 2014.04.07 

(28) 3 
(57)  Culori revendicate:  
 modelul 1 - galben-închis, vişiniu;  

 modelul 2 - galben-închis, roşu;  

 modelul 3 - galben de diferite nuanţe, vişiniu, 
negru, alb, albastru 

(71)(72) ŞTEŢCO ALEXANDRU, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19/1, ap. 127,  
 MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Simbol grafic (logo)  

 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 

 
1  2 
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(21)   f 2014 0028 
 

 
3 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele 

conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), 
titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene  
şi modele 
industriale 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 1569 2014.07.30 2018.10.23 f 2013 0106 2013.10.23 02-04 2 BECHER Valeriu, MD 
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59,  
MD-3200, Bender, Republica 
Moldova 

1/2014 

2 1570 2014.07.30 2017.12.22 f 2012 0117 2012.12.22 09-01, 
07 

3 (4, 7, 8) MARGARINT Anatolie, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 20,  
ap. 60, MD-2044, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
BACIU Vasile, MD 
Str. Alexandru Donici nr. 14, 
MD-2064, Chişinău, Republica 
Moldova 

9/2013 

3 1571 2014.07.30 2016.12.15 f 2011 0084 2011.12.15 09-03 4 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, 
Virginia 22101-3883, Statele 
Unite ale Americii 

1/2014 

4 1572 2014.07.30 2018.04.08 f 2013 0035 2013.04.08 11-02 24 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău,  
Republica Moldova 

1/2014 

5 1573 2014.07.30 2018.09.03 f 2013 0093 2013.09.03 19-08 2 DRAGNEV Valeriu, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 40,  
ap. 4, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

11/2013 

6 1574 2014.07.30 2018.09.03 f 2013 0094 2013.09.03 19-08 4 DRAGNEV Valeriu, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 40,  
ap. 4, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

12/2013 

7 1575 2014.07.30 2018.07.02 f 2013 0075 2013.07.02 25-01, 
02, 03, 

99 

42 (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 

36, 37, 38,  
39, 40, 41,  
42, 43, 44) 

CEBOTARESCU Dumitru, MD 
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82, 
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

11/2013 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în iulie 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 1536 19-08 f 2013 0072 2013.06.20 4 SERVALIM S.R.L., MD 3/2014 
2 1542 01-01 f 2013 0085 2013.08.02 8 GRADINAR Serghei, MD 5/2014 
3 1543 06-01 f 2013 0089 2013.08.16 1 BURLACU Ştefan, MD 5/2014 
4 1545 09-01 f 2013 0049 2013.05.23 1 BUKET MOLDAVII,  

SOCIETATE PE ACŢIUNI  
DE TIP INCHIS, MD 

5/2014 
 

5 1546 11-02 f 2013 0066 2013.06.17 24 GÎRBU Anatolie, MD 5/2014 
6 1547 18-03 f 2012 0116 2012.12.17 3 ROGOB S.R.L., FIRMĂ  

DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD 
5/2014 

7 1549 30-02 f 2013 0086 2013.08.05 2 RACU Alisa, MD 5/2014 

 
 

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, 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 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 236 2019.06.29 0246 1999.06.29 09-01 1 WINE INTERNATIONAL PROJECT 

S.R.L., ÎNTREPRINDERE  
CU CAPITAL STRĂIN, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

9/2000 
3/2002 

2 524 2017.11.13 f 2002 0128 2002.11.13 19-08 4 IMPERIAL VIN  S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, Cantemir,  
Republica Moldova 

10/2003 
5/2004 

3 542 2017.12.04 f 2002 0136 2002.12.04 19-08 11 IMPERIAL VIN  S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, 
Republica Moldova 

12/2003 
8/2004 

4 750 2019.08.24 f 2004 0136 2004.08.24 09-01 1 SAVERGLASS, FR 
3 rue de la Gare, 60960 
FEUQUIERES, Franţa 

7/2005 
7/2005 

5 773 2019.12.02 f 2004 0172 2004.12.02 09-01 2 SAVERGLASS, FR 
3 rue de la Gare, 60960 
FEUQUIERES, Franţa 

8/2005 
4/2006 

6 776 2019.07.02 f 2004 0101 2004.07.02 09-03 2 ORION CORPORATION, KR 
13, Baekbeom-ro 90da-gil,  
Yongsan-gu, Seoul, Republica Coreea 

8/2005 
4/2006 

7 777 2019.07.02 f 2004 0102 2004.07.02 09-03 2 ORION CORPORATION, KR 
13, Baekbeom-ro 90da-gil,  
Yongsan-gu, Seoul, Republica Coreea 

8/2005 
4/2006 

8 778 2019.07.02 f 2004 0103 2004.07.02 09-03 2 ORION CORPORATION, KR 
13, Beakbeom-ro 90da-gil,  
Yongsan-gu, Seoul, Republica Coreea 

8/2005 
4/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 809 2019.07.09 f 2004 0111 2004.07.09 09-01 6 ASCONI S.R.L., FIRMĂ 
COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, MD 
MD-6824, Puhoi, Chişinău,  
Republica Moldova 

10/2005 
6/2006 

10 848 2019.08.24 f 2004 0137 2004.08.24 09-01 1 SAVERGLASS, FR 
3 rue de la Gare, 60960 
FEUQUIERES, Franţa 

2/2006 
10/2006 

 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  

data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 

industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului 
de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale  

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 DM/080654 2013.04.19 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

10-02 2 2018.04.19 42/2013 

2 DM/080666 2013.04.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână; 
mecanisme pentru 
ceasuri; greutate 
oscilatorie; părţi ale 
mecanismelor pentru 
ceas / Wristwatch; 
movements for watches; 
oscillating weight; watch 
movement parts / 
Montre-bracelet; 
mouvements de 
montres; masse 
oscillante; parties de 
mouvement de montres 

10-02, 07 9 2018.04.16 41/2013 

3 DM/080682 2013.04.19 MONTRES 
BREGUET SA, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

10-02 2 2018.04.19 42/2013 

4 DM/080787 2013.04.23 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Ceas de mână; ceasuri / 
Wristwatch; watches / 
Montre-bracelet; 
montres 

10-02 5 2018.04.23 42/2013 

5 DM/080837 2013.03.31 
 

2012.10.01, 
29/433,496, 

US 

YANDEX EUROPE 
AG, CH 

Reprezentări grafice 
pentru utilizare la 
interfeţe / Graphical user 
interfaces / Interfaces 
graphiques d'utilisateur 

14-04 6 2018.03.31 39/2013 

6 DM/081890 2013.09.27 
 

2013.05.28, 
002245092, 

EM 

INTERSNACK 
GROUP GMBH & 
CO. KG, DE 

Ambalaje pentru 
produse alimentare / 
Packagings for food / 
Emballages pour 
produits alimentaires 

09-03 5 2018.09.27 41/2013 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului  
şi modelului industrial, numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare  

a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)  
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale  
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

09-03 DM/081890 2013.09.27 
 

2013.05.28, 
002245092,  

EM 

INTERSNACK 
GROUP GMBH & CO. 
KG, DE 

Ambalaje pentru produse 
alimentare / Packagings for 
food / Emballages pour 
produits alimentaires 

5 2018.09.27 41/2013 

10-02 DM/080654 2013.04.19 OMEGA SA  
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

2 2018.04.19 42/2013 

10-02 DM/080682 2013.04.19 MONTRES BREGUET 
SA, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

2 2018.04.19 42/2013 

10-02 DM/080787 2013.04.23 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Ceas de mână; ceasuri / 
Wristwatch; watches / Montre-
bracelet; montres 

5 2018.04.23 42/2013 

10-02, 
07 

DM/080666 2013.04.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână; mecanisme 
pentru ceasuri; greutate 
oscilatorie; părţi ale 
mecanismelor pentru ceas / 
Wristwatch; movements for 
watches; oscillating weight; 
watch movement parts / 
Montre-bracelet; mouvements 
de montres; masse oscillante; 
parties de mouvement de 
montres 

9 2018.04.16 41/2013 

14-04 DM/080837 2013.03.31 
 

2012.10.01, 
29/433,496,  

US 

YANDEX EUROPE 
AG, CH 

Reprezentări grafice pentru 
utilizare la interfeţe / Graphical 
user interfaces / Interfaces 
graphiques d'utilisateur 

6 2018.03.31 39/2013 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 
şi modele 

industriale reînnoite 
(nr. desenului  

şi modelului industrial 
reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/046145 PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, FR 

1 2018.12.14(3R) 5/1999 51/2013 

2 DM/046160 DORMA GMBH + CO. KG, DE 1 2018.12.16(3R) 5/1999 51/2013 

3 DM/046491 FABER-CASTELL 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

1 2018.12.10(3R) 7/1999 50/2013 

4 DM/046779 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

1 2019.02.22(3R) 8/1999 48/2013 

5 DM/064672 COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
FR 

1 2018.12.01(2R) 7/2004 49/2013 

6 DM/064683 ROLEX SA, CH 1 2018.12.09(2R) 7/2004 50/2013 

7 DM/064717 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.12.12(2R) 7/2004 50/2013 

8 DM/064723 SWATCH AG (SWATCH S.A) 
(SWATCH LTD.), CH 

2(3, 4) 2018.12.12(2R) 7/2004 50/2013 

9 DM/064725 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.12.12(2R) 7/2004 50/2013 

10 DM/064726 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2018.12.12(2R) 7/2004 50/2013 

11 DM/064734 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.12.17(2R) 7/2004 51/2013 

12 DM/064745 FRITONEX AG MONSIEUR MARTIN 
FRISCHKNECHT, EL. ING. HTL, CH 

1 2018.11.28(2R) 7/2004 48/2013 

13 DM/064752 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2018.12.17(2R) 7/2004 51/2013 

14 DM/064756 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

6 2018.12.17(2R) 7/2004 51/2013 

15 DM/064859 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

2(1, 3) 2018.12.17(2R) 8/2004 51/2013 

16 DM/064863 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

5 2018.12.09(2R) 8/2004 50/2013 

17 DM/064920 DAIMLER AG, DE 1 2018.12.10(2R) 9/2004 50/2013 

18 DM/065008 DAIMLER AG, DE 1 2019.02.18(2R) 9/2004 48/2013 

19 DM/065038 DAIMLER AG, DE 3 2018.12.09(2R) 9/2004 50/2013 

20 DM/065058 TITAN CEMENT COMPANY S.A, GR 19 2019.01.19(2R) 10/2004 51/2013 

21 DM/065461 CONFORT S.R.L., FIRMĂ DE 
PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD 

39(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 37, 38,  
39, 40, 41) 

2019.02.13(2R) 12/2004 48/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 

22 DM/065562 DAIMLER AG, DE 2 2018.12.09(2R) 1/2005 50/2013 

23 DM/065674 DAIMLER AG, DE 5 2018.12.11(2R) 2/2005 50/2013 

24 DM/070927 BRAUN GMBH, DE 1 2018.11.28(1R) 10/2009 48/2013 

25 DM/071052 VENTILATION SYSTEMS, CJSC, UA 1 2018.12.09(1R) 5/2009 49/2013 

26 DM/071053 VENTILATION SYSTEMS, CJSC, UA 1 2018.12.09(1R) 5/2009 49/2013 

27 DM/071054 VENTILATION SYSTEMS, CJSC, UA 1 2018.12.09(1R) 5/2009 49/2013 

28 DM/071058 BLANCPAIN SA, CH 1 2018.12.11(1R) 5/2009 50/2013 

29 DM/071606 ZAKLAD MECHANIKI I 
ELOKTRONIKI ZAMEL SP. JAWNA 
J.W. DZIDA, K. LODZINSKA, PL 

1 2018.11.28(1R) 11/2009 51/2013 

30 DM/071607 ZAKLAD MECHANIKI I 
ELOKTRONIKI ZAMEL SP. JAWNA 
J.W. DZIDA, K. LODZINSKA, PL 

1 2018.12.05(1R) 11/2009 51/2013 

31 DM/071608 ZAKLAD MECHANIKI I 
ELOKTRONIKI ZAMEL SP. JAWNA 
J.W. DZIDA, K. LODZINSKA, PL 

1 2018.12.05(1R) 11/2009 51/2013 
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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 

033419 - 10/2013 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 

2 
 

Mărci 001346 
001348 

 
001347 
001349 

R 345  
R 347  

 
R 2518  
R 2519 

  7/1994 
10/2004 

 
  2/1995 
12/1995 
10/2004 

(730)  
RIO TINTO CANADA HOLDING 
INC., CA 
 
 

(730)  
RIO TINTO ALCAN INC., CA 
 
 

3 Marcă 000104 2R 1029   7/1994 
  3/1995 
  3/2004 
11/2013 

 
 

(730)  
Maidenform, Inc., corporaţie  
din Statul New York, US 
200 Madison Avenue,  
New York, New York,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Maidenform LLC, (a Delaware 
limited liability company), US 
1000 East Hanes Mill Road,  
Winston-Salem, North Carolina 
27105, Statele Unite ale Americii 

4 Mărci 001948 
001949 

R 1069  
R 1070 

  3/1995 
  3/2004 

(730)  
2-5, 1- chome, Nihonbashi, 
Chuo-Ku, Tokyo, Japonia 

(730)  
19-8, Kyobashi 1-chome,  
Chuo-Ku, Tokyo, Japonia  

5 Mărci 002486 
002639 
002640 
002643 
002645 

 
002487 

 
 
 

002910 
 
 
 

002324 
 
 
 
 

002325 
002327 

 
 
 

002328 

R 1192 
R 1224  
R 1225  
R 1228  
R 1230  

 
R 1764  

 
 
 

R 1779  
 
 
 

R 2972  
 
 
 
 

R 2973  
R 2975  

 
 
 

R 2976 

  4/1995 
11/2005 
10/2008 

 
 
 

  8/1995 
11/2005 
10/2008 

 
  8/1995 
  5/2005 
10/2008 

 
  8/1995 
  2/1996 
  5/2005 
10/2008 

 
  8/1995 
  2/1996 
  3/2005 
10/2008 

 
  8/1995 
  2/1996 
10/2008 

(730)  
SABIC Innovative Plastics IP 
B.V., NL 
 
 

(730)  
SABIC Global Technologies B.V., 
NL 
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6 Mărci 002644 
002650 
002652 

R 1229  
R 1234  
R 1235 

  4/1995 
  4/2005 
  9/2005 

 
 

(730)  
RCA TRADEMARK  
MANAGEMENT SA, FR 
46 quai Alphonse Le Gallo, 
92100 Boulogne Billancourt, 
Franţa 

(730)  
RCA TRADEMARK  
MANAGEMENT, FR 
1-5 Rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy 
les Moulineaux, Franţa 

7 Mărci 001464 
 
 
 

001981 

R 1530  
 
 
 

R 1748 

  1/1995 
  6/1995 
10/2004 

 
  3/1995 
  7/1995 
  2/2005 

(730)  
Pernod Ricard USA, LLC, US 
 
 
 

(730)  
Pernod Ricard USA, LLC,  
a Delaware Limited Liability  
Company, US 
 

8 Marcă 002863 R 1621   6/1995 
  4/2005 

 

(730)  
6, rue d' Athènes, 75009 Paris, 
Franţa 

(730)  
10, rue James Watt, Bâtiment 
C/D, 93200 Saint-Denis, Franţa 

9 Marcă 002749 R 1955   9/1995 
  2/2005 

 
 

(730)  
8100 W. Florissant Avenue,  
St. Louis, Missouri 63136,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
205 South Center  
St. Marshalltown, Iowa 50158,  
Statele Unite ale Americii 

10 Marcă 003279 R 2079   9/1995 
  4/2005 

 

(730)  
Wienersdorfer Strasse 20-24,  
A-2514 Traiskirchen, Austria 

(730)  
Triester  Straße 14, 2351 Wiener 
Neudorf, Austria 

11 Marcă 001933 2R 2298 11/1995 
  3/2005 
  5/2014 

(730)  
30-2, Shiomomaruko 3-Chome, 
Ohta-ku, Tokyo, Japonia 

(730)  
30-2, Shimomaruko  
3-Chome, Ohta-ku, Tokyo, 
Japonia 

12 Marcă 001637 R 2360 12/1995 
  4/2005 

 

(730)  
Hertistrasse 2,  
CH-8304 Wallisellen, Elveţia 

(730)  
Thurgauerstrasse 130, 8152 
Glattpark (Opfikon), Elveţia 

13 Marcă 002184 R 2443   5/1995 
12/1995 
  5/2005 

(730)  
PUROLATOR PRODUCTS NA, 
LLC, US 

(730)  
ArvinMeritor Filters Operating Co., 
LLC, US 

14 Marcă 003816 R 2883   1/1996 
  2/2005 

 
 

(730)  
Str. Meşterul Manole nr. 7,  
MD-2036, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Str. Meşterul Manole nr. 7,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

15 Mărci 002719 
 
 
 

015803 

R 2948 
 
 
 

14017 

  7/1995 
  2/1996 
  7/2005 

 
  5/2006 
10/2006 

(730)  
Dreher Sörgyárak 
Részvénytársaság, HU 
 

(730)  
Dreher Sörgyárak Zártkörüen 
Müködo Részvénytársaság, HU 
 

16 Marcă 002723 R 3370   3/1996 
  3/2005 

 
 

(730)  
P.O.Box 4800, Syracuse, New 
York, Statele Unite ale Americii 
 
 

(730)  
Carrier World Headquarters, One 
Carrier Place, Farmington, CT 
06034-4015,  
Statele Unite ale Americii 

17 Marcă 001942 R 3929   3/1996 
10/1996 
  4/2005 
  5/2005 

(730) 
MATSUSHITA ELECTRIC 
INDUSTRIAL CO., LTD., JP 

(730)  
Panasonic Corporation,  
JP 
 

18 Marcă 001702 R 3949   2/1996 
10/1996 
  7/2005 

 

(730)  
26 Quai Alphonse Le Gallo, 
92512 BOULOGNE-
BILLANCOURT CEDEX, Franţa 

(730)  
110 Esplanade Charles de Gaulle - 
Immeuble Cœur Défense - Tour A - 
92400 COURBEVOIE, Franţa 

19 Marcă 003089 R 3962 11/1995 
10/1996 
10/2004 

 

(730)  
498 Seventh Avenue, New York, 
N.Y. 10018, Statele Unite  
ale Americii 

(730)  
1400 Broadway, New-York, NY 
10018, Statele Unite ale Americii 
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20 Mărci 004460 
 
 
 

014259 

R 4186 
 
 
 

12915 

  7/1996 
12/1996 
  5/2005 

 
  7/2005 
12/2005 

(730)  
27 Wrights Lane, London, W8 
5SW, Regatul Unit 
 
 

(730)  
364-366 Kensington High Street, 
London W14 8NS, Regatul Unit 
 

21 Mărci 005059 
 
 
 
 

006503 

R 4979A  
 
 
 
 

R 6013 

11/1996 
  6/2001 
  4/2006 
  5/2006 

 
  7/1998 
12/1998 
  8/2007 

(730)  
10750 West Charleston Blvd., 
Suite 130, Las Vegas, Nevada 
89139, Statele Unite ale 
Americii 
 

(730)  
6 Sylvan Way, Parsippany,  
NEW JERSEY 07054,  
Statele Unite ale Americii 
 

22 Mărci 006231 
 
 
 

008204 
 
 
 

030513 
 
 

030607 

R 5506  
 
 
 

R 6818 
 
 
 

23371 
 
 

23515 

11/1997 
  4/1998 
  3/2007 

 
  6/1999 
12/1999 
12/2008 

 
  3/2012 
12/2012 

 
  4/2012 
  2/2013 

(730)  
10-1, Kyobashi 1-chome,  
Chuo-ku, Tokyo, Japonia 
 

(730)  
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japonia 
 

23 Mărci 008300 
008301 
008302 
008303 
008305 

 
008348 

 
 
 

019667 
 
 

020246 

R 6911  
R 6912  
R 6913  
R 6914  
R 6915  

 
R 7162 

 
 
 

15677 
 
 

16148 

  7/1999 
  1/2000 
12/2008 

 
 
 

10/1999 
  4/2000 
  1/2009 

 
  7/2007 
12/2007 

 
10/2007 
  3/2008 

(730)  
Wyeth Holdings Corporation, 
corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor 
statului Maine, US 
 

(730)  
Wyeth Holdings LLC, US 
 
 

24 Mărci 008463 
008464 
008465 
008467 

 
018422 
018547 

R 7167 
R 7168  
R 7169  
R 7171 

 
14928 
14930 

10/1999 
  4/2000 
  3/2009 

 
 

  1/2007 
  6/2007 

(730)  
Steinacherstrasse 101, 8804 
AU, Elveţia 

(730)  
Appital, 8804 Au, Elveţia 
 

25 Mărci 008463 
008464 
008465 
008467 

 
018422 
018547 

R 7167 
R 7168  
R 7169  
R 7171 

 
14928 
14930 

10/1999 
  4/2000 
  3/2009 

 
 

  1/2007 
  6/2007 

(730)  
Appital, 8804 Au, Elveţia 
 

(730)  
Moosacherstrasse 2, 8804 Au, 
Elveţia 
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26 Marcă 011297 R 9578   2/2003 
  7/2003 
  5/2012 

 
 

(730)  
MOLDPRESA  S.A., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 77,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Moldpresa Grup S.R.L., MD 
Str. Ştefan Vodă nr. 3, MD-2003,  
or. Durleşti, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

27 Marcă 014955 11897 10/2004 
  3/2005 

 

(730)  
PLUS-ASCONI S.R.L., MD 

(730)  
EVER VIN S.R.L., MD 

28 Marcă 014122 12147 12/2004 
  5/2005 
  1/2010 

(730)  
bd. Renaşterii nr. 25/1,  
MD-2005, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)  
Bd. Grigore Vieru nr. 21,  
MD-2005, mun. Chişinău, 
Republica Moldova 

29 Marcă 014452 12176 12/2004 
  5/2005 

 
 

(730)  
Str. Costiujeni nr. 8, bloc 1,  
ap. 63, MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 

30 Marcă 014837 R 12269 12/2004 
  5/2005 

 
 

(730)  
9850 Westpoint Drive, Suite 
100, Indianapolis, Indiana 
46256, Statele Unite ale 
Americii 

(730)  
14470 Bergen Blvd., Suite 100, 
Noblesville, IN 46060,  
Statele Unite ale Americii 

31 Marcă 014783 12366   1/2005 
  6/2005 

 
 

(730)  
142 Greene Street, New York, 
New York 10012, Statele Unite 
ale Americii 

(730)  
111 Fifth Avenue, New York,  
New York 10003, Statele Unite  
ale Americii 

32 Mărci 014817 
014818 
014819 

 
014207 

12379 
12380 
12381 

 
12425 

  1/2005 
  6/2005 

 
 

  2/2005 
  7/2005 

(730)  
30-10 Munbae-Dong, Yongsan-
Ku, Seoul, Republica Coreea 
 
 

(730)  
13, Baekbeom-ro 90da-gil, 
Yongsan-gu, Seoul, Republica 
Coreea 
 

33 Marcă 015042 12722   5/2005 
10/2005 

 
 
 

(730)  
Otkrytoe Akcionernoe 
Obshchestvo "Konditerskoe 
Objedinenie SladKo", RU 
Ul. Sibirskiy Trakt, 19, 620100 
Ekaterinburg, Federaţia Rusă 

(730)  
Open Joint Stock Company "Orkla 
Brands Russia", RU 
24 Sotsialisticheskaya Street, 
191119, St. Petersburg,  
Federaţia Rusă 

34 Mărci 015229 
 
 
 

015236 

12787 
 
 
 

12833 

  5/2005 
10/2005 
  3/2012 

 
  6/2005 
11/2005 
  3/2012 

(730)  
Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940, Statele 
Unite ale Americii 
 

(730)  
235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, Statele Unite ale 
Americii 
 

35 Marcă 015283 12792   5/2005 
10/2005 

 
 

(730)  
Bomonti, Silahşör Caddesi 
Erdemler Iş Merkezi No.73 Kat 6 
P.K. 22 Şişli, Istanbul, Turcia 

(730)  
Maslak Mahallesi Sümer Sokak 
Ayazağa Ticaret Merkezi No: 3/9 
Sarıyer, Istanbul, Turcia 

36 Marcă 015263 12847   6/2005 
11/2005 
  8/2008 

 

(730)  
Str. A. Puşkin nr. 16, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  
Bd. Renaşterii Naţionale nr. 12,  
et. 3, MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 
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37 Mărci 015339 
 
 

015450 
 
 

015336 
 
 

015342 

12879 
 
 

12969 
 
 

13271 
 
 

13272 

  6/2005 
11/2005 

 
  7/2005 
12/2005 

 
10/2005 
  3/2006 

 
10/2005 
  3/2006 

(730)  
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

38 Mărci 016027 
 
 

015718 

13412 
 
 

13781 

11/2005 
  4/2006 

 
  3/2006 
  8/2006 

(730)  
EURO-ALCO S.A., MD 
 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 
 

39 Marcă 013536 13900   4/2004 
  8/2006 

 

(730)  
Şos. Hînceşti, 53, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  
Str. Grenoble nr. 106, MD-2019, 
Chişinău, Republica Moldova 

40 Marcă 015451 15194   3/2007 
  8/2007 

 

(730)  
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 

41 Mărci 022897 
022896 

 
025479 

 
 

026570 
 
 

030970 

18198 
18199 

 
19764 

 
 

21047 
 
 

23860 

11/2008 
  8/2009 

 
  8/2009 
  6/2010 

 
  7/2010 
  4/2011 

 
  7/2012 
  5/2013 

(730)  
BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Wädenswil, 
CH 
Moosacherstraße 2, 8804 Au, 
Elveţia 
 

(730)  
BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, CH 
Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, 
Elveţia 
 

42 Marcă 024987 19568   5/2009 
  3/2010 

 
 

(730)  
Atatürk Sanayi Bölgesi, Doktor 
Mithat Marti, Caddesi 352 Sokak 
No. 2 Hadimköy Istanbul, Turcia 

(730)  
Hadimköy Mah.  
Dr. Mithat Marti Caddesi No:22 
Arnavutköy Istanbul, Turcia 

43 Marcă 025062 19744   6/2009 
  5/2010 

 

(730)  
121099, Moscova, 1-i 
Smolenschii pereuloc 17, ap. 51, 
Federaţia Rusă 
 

(730)  
ul. Bogataya, dom 1, d. 
Matyushino, Laishevsky municipal 
district, 422625, Republic of 
Tatarstan, Federaţia Rusă 

44 Mărci 029152 
 
 

029997 

22661 
 
 

23181 

  8/2011 
  6/2012 

 
12/2011 
11/2012 

(730)  
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  
MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Crinilor nr. 5, s. Porumbeni,  
r-nul Criuleni, MD-4829,  
Republica Moldova 
 

45 Mărci 029532 
029533 

23568 
23569 

  2/2012 
  2/2013 

 
 

(730)  
Ul. Novostroika, dom  27/18,  
g. Troiţk, 142191, Moskovskaia 
oblasti, Federaţia Rusă 

(730)  
Bulivar Sportivnîi, d. 9, g. 
Cernogolovka, Noghinskii raion, 
142432, Moskovskaia oblasti, 
Federaţia Rusă 

46 Marcă 032168 24819   2/2013 
  1/2014 

 

(730)  
Str. Pădurii nr. 12, MD-2002, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  
Str. Uzinelor nr. 60, MD-2036, 
Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 7 

47 Desene/ 
modele 
industriale 

f 2004 0112  
 
 
 

f 2004 0119 

675 
 
 
 

709 

  1/2005 
10/2005 
  1/2010 

 
  4/2005 
12/2005 
  1/2010 

(73)  
EURO-ALCO S.A., MD 

(73)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 

48 Desene/ 
modele 
industriale 

f 2004 0101 
f 2004 0102  
f 2004 0103 

776 
777 
778 

  8/2005 
  4/2006 
  8/2009 

 

(73)  
30-10 Munbae-Dong, Yongsan-
Ku, Seoul, Republica Coreea 
 

(73)  
13, Baekbeom-ro 90da-gil, 
Yongsan-gu, Seoul, Republica 
Coreea 

 
 
 
 
 

 
 

Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Marcă 001618 
1994.05.12 

 

R 2204 
 

11/1995 
  3/2005 

(730)   
Oraset Oy, FI 
Isometsäntie 2, 26100  
Rauma, Finlanda 

(730)   
Oras Oy, FI 
Isometsäntie 2, 26100 
Rauma, Finlanda  

2292 
2014.07.01 

 

2 Marcă 019312 
2006.05.12 

 

15426   5/2007 
10/2007 
  2/2013 

(730)   
Puşcuţa Serghei, MD 
Str. L. Tolstoi nr. 24/1,  
ap. 116, MD-2001,  
Chişinău, Republica  
Moldova 

(730)   
ORHEI-VIT S.A., MD 
Str. Mesager nr. 16,  
MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova  

2293 
2014.07.01 

 

3 Mărci 024481 
2008.10.27 

 
024726 

2008.12.12 
 

024722 
2008.12.11 

 
024791 

2008.12.23 
 

026720 
2010.02.08 

 
029589 

2011.07.28 

18976 
 
 

19281 
 
 

19311 
 
 

19312 
 
 

21125 
 
 

21758 
 

  2/2009 
12/2009 

 
  4/2009 
  2/2010 

 
  3/2009 
  2/2010 

 
  3/2009 
  2/2010 

 
  7/2010 
  5/2011 

 
10/2011 
  7/2012 

(730)   
Wyse Technology L.L.C., 
US 
3471 N. First Street, San 
Jose, California 95134, 
Statele Unite ale Americii 
 

(730)   
Dell Inc., US 
 
One Dell Way, Round Rock, 
Texas 78682, Statele Unite 
ale Americii 
  

2294 
2014.07.01 

 

4 Marcă 015106 
2004.05.28 

 

12744   5/2005 
10/2005 

(730)   
COSTIN Nicolae, MD 
MD-3739, Zubreşti,  
Străşeni, Republica  
Moldova 

(730)   
BRICO-COM S.R.L., MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 8,  
ap. 204, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova  

2295 
2014.07.01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Marcă 029447 
2011.06.30 

 

22808 
 

  9/2011 
  8/2012 

(730)   
BURLACU Dumitru, MD 
Str. Ghica-Vodă nr. 24, 
ap. 4, MD-5201, Drochia, 
Republica Moldova 

(730)  BORSUCOVSCAIA  
Ecaterina, MD 
Str. N. Titulescu nr. 1,  
ap. 105, MD-2002,  
Chişinău, Republica  
Moldova  

2296 
2014.07.01 

 

6 Marcă 031887 
2012.10.05 

 

24831   1/2013 
  1/2014 

(730)  
BELAIA Ana, MD 
Str. Pietrarilor nr. 8, ap. 65, 
MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
STIMERG AD, BG 
Str. Veslets nr. 24, etaj 5, 
apt. 10, Sofia, Bulgaria  

2298 
2014.07.02 

 

7 Marcă 015113 
2004.07.09 

 

13182   9/2005 
  2/2006 

(730)  
HUDZIC Vladimir, MD 
Str. Colesov nr. 6, ap. 12, 
MD-3101, Bălţi, Republica 
Moldova 

(730)   
ENERGY MARKET AD, BG 
Str. Tsar Ivan Asen II, no. 
41, floor 1, Sofia, Bulgaria  

2300 
2014.07.02 

 

8 Cereri de 
înregistrare 
a mărcilor 

032835 
2013.03.21 

 
032836 

2013.03.21 

-   7/2013  
 

(730)   
SACARA Pavel, MD 
Str. St. Razin nr. 20A, 
MD-6701, Basarabeasca, 
Republica Moldova 

(730)   
OKF CORPORATION, KR 
52, Jeoldwi-gil, Pungsan-
eup, Andong-si, 
Gyeongsangbuk-do 760-802,
Republica Coreea  

2301 
2014.07.09 

 

9 Marcă 002610 
1994.07.26 

 

R 2050   9/1995 
  3/2005 

(730)   
GRUNDFOS A/S, DK 
 
Poul Due Jenses Vej, 
8850 Bjerringbro,  
Danemarca 
 

(730)   
GRUNDFOS HOLDING  
A/S, DK 
Poul Due Jensens Vej 7, 
8850 Bjerringbro,  
Danemarca 

2302 
2014.07.09 

 

10 Marcă 032168 
2012.11.21 

 

24819   2/2013 
  1/2014 

(730)   
NUMINA S.R.L., firmă de 
producţie şi comerţ, MD 
Str. Uzinelor nr. 60,  
MD-2036, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
CLEAF S.p.A., IT 
 
Via Sant'Ambrogio, 18,  
I-20846 MACHERIO (MB), 
Italia  

2304 
2014.07.14 

 

11 Mărci 016736 
2005.04.13 

 
 
 

019500 
2006.06.22 

13578 
 
 
 
 

15755 
 

12/2005 
  5/2006 
  2/2012 
  3/2012 

 
10/2007 
  1/2008 

(730)  
"Orlact Grup" S.R.L., MD 
Str. B. Glavan nr. 3,  
MD-3505, or. Orhei,  
Republica Moldova 

(730)   
MAGVIUS-SP S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

2306 
2014.07.17 

 

12 Marcă 002184 
1994.06.30 

 

R 2443   5/1995 
12/1995 
  5/2005 
  7/2014 

 

(730)  
ArvinMeritor Filters 
Operating Co., LLC, US 
2135 West Maple Road, 
Troy, Michigan 48084-
7186, Statele Unite ale 
Americii 

(730)   
Purolator Filters NA LLC, 
US 
3200 Natal Street, 
Fayetteville, North Carolina 
28306, Statele Unite ale 
Americii  

2307 
2014.07.17 

 

13 Marcă 026722 
2010.02.09 

 

21201   4/2010 
  5/2011 

(730)   
RUSU Eugeniu, MD 
Str. Alecu Russo nr. 61,  
ap. 125, MD-2044,  
Chişinău, Republica  
Moldova 
 

(730)   
RUSU Eugeniu, MD 
Str. Alecu Russo nr. 61,  
ap. 125, MD-2044,  
Chişinău, Republica  
Moldova 
 
TOP-VACANŢA S.R.L., MD 
Str. Alecu Russo nr. 61,  
ap. 125, MD-2044,  
Chişinău, Republica  
Moldova  

2308 
2014.07.17 

 

 
 
 

 
 



MD - BOPI 8/2014 

 157

 
Lista contractelor de licen ţă 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre  

licenţiar, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă, numărul  
şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protec-

ţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă 
interna-
ţională 

 IR 764050  SOCIETE 
ANONYME  
DES EAUX 
MINERALES 
D'EVIAN, FR 
11, avenue du 
Général Dupas, 
74500 Evian-les- 
Bains, Franţa 

UB FB Trade Group 
S.R.L., MD 
 
 
 
Str. Ghioceilor, 1,  
MD-2008, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

1. Licenţă exclusivă parţială 
pentru produsele din cl. 32 
conform CIPS – apă mine-
rală. 
2. Termenul de acţiune al 
contractului – de la 
06.05.2014 până la 
06.05.2015. 
3. Teritoriul de acţiune –  
Republica Moldova. 

2303 
2014.07.09 

2 Marcă 015526 
2004.09.30 

 

R 13763 7/2005           
7/2006 

(730) 
TRANGA Andrei, 
MD 
Str. Ion Creangă  
nr. 14, bloc 1,  
ap. 1, MD-2069, 
Chişinău, Repu-
blica Moldova 
 

(791) 
 "TRABO-PLUS" 
S.R.L., MD 
Str. Puşkin nr. 32, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova  

1. Licenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune al 
contractului – perioada de 
valabilitate a mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

 

2309 
2014.07.23 

 
 

Contracte de licen ţă modificate 
 

În baza cererii nr. 2547 din 02.06.2014 privind modificarea contractului de licenţă neexclusi-
vă nr. 1937 înregistrat la 21.08.2012 referitor la marca nr. 22785, încheiat între licenţiarul TRANGA 
Andrei, MD şi licenţiatul "TRABO-PLUS" S.R.L., MD, se acceptă modificările prin modificarea pct. 6.1. 

 
În baza cererii nr. 2548 din 02.06.2014 privind modificarea contractului de licenţă neexclusi-

vă nr. 1936 înregistrat la 20.08.2012 referitor la marca nr. 22785, încheiat între licenţiarul TRANGA 
Andrei, MD şi licenţiatul "PROMOAUTO" S.R.L., MD, se acceptă modificările prin modificarea pct. 6.1. 

 
În baza cererii nr. 2541 din 22.05.2014 privind modificarea contractului de licenţă exclusivă 

nr. 1961 înregistrat la 09.10.2012 referitor la mărcile nr. 19744, IR 640789, IR 791933, IR 865295, 
încheiat între licenţiarul Boguslavscaia Karina Irekovna, RU şi licenţiatul Otkrîtoe Akţionernoe 
Obşcestvo ”Nefis Kosmetiks” - Kazanskii himicheskii kombinat imeni M. Vahitova (mîlovarennîi i 
svecinoi zavod nr. 1 bîvsih Krestovnicovîh), RU, se acceptă modificările  după cum urmează: „Părţi-
le au convenit despre prelungirea termenului de valabilitate a Contractului de licenţă până la data 
de 09.10.2016”.  

 

În baza cererii nr. 2546 din 02.06.2014 privind modificarea contractului de licenţă neexclusi-
vă nr. 1608 înregistrat la 18.04.2011 referitor la marca nr. R 12941, încheiat între licenţiarul 
TRANGA Andrei, MD şi licenţiatul "TRABO-PLUS" S.R.L., MD, se acceptă modificările prin modifi-
carea pct. 6.1. şi schimbarea sediului licenţiatului "TRABO-PLUS" S.R.L., MD, de pe str. M. Eminescu, 
21, MD-2012, Chişinău pe str. Puşkin, 32, MD-2012, Chişinău. 
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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 35 

2014.07.24 
TRABO-PLUS S.R.L., 
 
Str. A. Puşkin, 32, 
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

"AZAMET-GRUP" S.R.L., MD 
 
str. Bugeacului  
nr. 23, or. Ceadâr-Lunga,  
Republica Moldova 
  

1. Dreptul de utilizare neexclusivă  
(licenţă neexclusivă) a mărcii  

nr. (116) R 12941   
      (210) 015378    
      (220) 2004.08.25          
                BOPI 7/2005 
                12/2005 
                10/2008 
                4/2011 
                5/2011 
                4/2012 
                3/2014 

2. Termenul de acţiune al contrac-
tului – de la 16.03.2014 pentru o 
perioadă de 7 ani; 
3. Teritoriul de acţiune – interiorul 
localului situat în or. Comrat,  
str. B. Galaţan, 34, MD-3800,  
Republica Moldova. 

2 36 
2014.07.24 

TRABO-PLUS S.R.L., 
 
Str. A. Puşkin, 32, 
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

"AZAMET-GRUP" S.R.L., MD 
 
str. Bugeacului nr. 23,  
or. Ceadâr-Lunga, Republica 
Moldova 
  

1. Dreptul de utilizare neexclusivă  
(licenţă neexclusivă) a mărcii  

nr. (116) R 12941   
      (210) 015378    
      (220) 2004.08.25          
               BOPI 7/2005 
               12/2005 
               10/2008 
                4/2011 
                5/2011 
                4/2012 
                3/2014 

2. Termenul de acţiune al con-
tractului – de la 16.04.2014  
pentru o perioadă de 10 ani; 
3. Teritoriul de acţiune – interio-
rul localului situat în or. Ceadîr-
Lunga, str. Lomonosov, 35,  
MD-6104, Republica Moldova. 

 
 

Acorduri adi ţionale la contractele de gaj 
 

Prin decizia nr. 68 din 25 iulie 2014 se înregistrează acordul adiţional la contractul de gaj  
nr. C05041 din 08.02.2005, încheiat între Î.M. „VINĂRIA BOSTAVAN” S.R.L., MD şi Banca Comer-
cială „Moldova-Agroindbank” S.A., MD, înregistrat la 03.03.2005, referitor la marca nr. R 6824, în 
temeiul demersului părţilor depus la AGEPI la 24.07.2014. 

 
 
Prin decizia nr. 69 din 25 iulie 2014 se înregistrează acordul adiţional la contractul de gaj  

nr. C04384-B din 14.12.2004, încheiat între „VINĂRIA PURCARI” S.R.L., întreprindere mixtă, MD şi 
Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S.A., MD, înregistrat la 07.02.2005 referitor la mărcile 
nr. R 11001 şi R 11002, în temeiul demersului părţilor depus la AGEPI la 24.07.2014. 
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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 2013 0020 2013.04.18 - 2014.06.11 art. 10 

 
 
 

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 BAEV Oleg, MD;  
MATRUK Evdokia, MD;  
POLZICOVA Galina, MD 

2429 a 2003 0029 2003.01.30 2014.01.30 

2 BAEV Oleg, MD;  
VINOHODOVA Galina, MD;  
FROLOVA Janna, MD 

2430 a 2003 0030 2003.01.30 2014.01.30 

3 BAEV Oleg, MD;  
FROLOVA Janna, MD;  
MAKEEVA Svetlana, MD 

2456 a 2003 0031 2003.01.30 2014.01.30 

4 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE ECOLOGIE ŞI GEOGRAFIE  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3727 a 2008 0004 2008.01.09 2014.01.09 

5 ŞCHILIOV Vladimir, MD 3950 a 2007 0006 2007.01.12 2014.01.12 

6 ŞCHILIOV Vladimir, MD 3953 a 2007 0001 2007.01.05 2014.01.05 

7 ŞCHILIOV Vladimir, MD 3958 a 2007 0015 2007.01.22 2014.01.22 

8 ŞCHILIOV Vladimir, MD 3962 a 2007 0016 2007.01.22 2014.01.22 

9 ŞCHILIOV Vladimir, MD;  
ŞCHILIOV Dumitru, MD 

4135 a 2010 0009 2010.01.19 2014.01.19 

10 ŞCHILIOV Vladimir, MD 4151 a 2010 0008 2010.01.19 2014.01.19 

11 ŞCHILIOV Vladimir, MD 4152 a 2010 0010 2010.01.19 2014.01.19 
12 ŞCHILIOV Vladimir, MD;  

MARTÎNIUC Nicolae, MD;  
ŞCHILIOV Dumitru, MD 

4162 a 2011 0003 2011.01.03 2014.01.03 

13 CEAPA Grigore, MD;  
ELISEI Constantin, MD 

4175 a 2011 0011 2011.01.27 2014.01.27 
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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 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3408 a 2007 0048 2007.02.26 2013.02.26 

2 INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 
INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD 

3557 a 2008 0055 2008.02.22 2013.02.22 

3 DUCA Gheorghe, MD;  
GRĂJDIERU Boris, MD;  
MEREUŢĂ Aliona, MD;  
PAMUJAC Nicolae, MD 

3583 a 2008 0035 2008.02.12 2013.02.12 

4 INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 
INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD 

3589 a 2008 0060 2008.02.28 2013.02.28 

5 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3638 a 2008 0033 2008.02.11 2013.02.11 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3670 a 2008 0046 2008.02.15 2013.02.15 

7 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3676 a 2008 0053 2008.02.21 2013.02.21 

8 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3681 a 2008 0050 2008.02.19 2013.02.19 

9 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3716 a 2008 0031 2008.02.04 2013.02.04 

10 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3744 a 2008 0054 2008.02.21 2013.02.21 

11 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3829 a 2008 0032 2008.02.08 2013.02.08 

12 FALA Valeriu, MD;  
RUDIC Valeriu, MD 

3878 a 2008 0048 2008.02.18 2013.02.18 

13 HADJIU Svetlana, MD;  
OLARU Tamara, MD 

3882 a 2008 0052 2008.02.20 2013.02.20 

14 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3894 a 2008 0056 2008.02.22 2013.02.22 

15 BURLACU Victor, MD;  
FALA Valeriu, MD 

3903 a 2008 0047 2008.02.18 2013.02.18 

16 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3918 a 2008 0059 2008.02.26 2013.02.26 

17 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3919 a 2008 0037 2008.02.15 2013.02.15 

18 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3935 a 2008 0044 2008.02.15 2013.02.15 
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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 normei ST.3 OMPI,  

numărul depozitului, data depozitului, data retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost  
publicată cererea de brevet de invenţie de scurtă durată  

 
Nr.  

crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit Data retragerii (41) Nr. 

BOPI 

1 MD s 2013 0137 2013.07.30 2014.06.26 - 

2 MD s 2013 0073 2013.04.22 2014.06.02 - 

3 MD s 2013 0185 2013.11.04 2014.06.12 - 

4 MD s 2013 0186 2013.11.04 2014.06.12 - 

 
 

FC9Y Lista cererilor de brevet de inven ţie  
de scurt ă durat ă respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  
cererea de brevet de invenţie 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 2014 0012 2014.01.24 - 2014.06.12 art. 8 

2 MD s 2013 0129 2013.07.16 - 2014.06.04 art. 12(2) 

 
 

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 SRL "ABRAIT", MD 473 s 2011 0014 2011.01.13 2014.01.13 

2 ARABADJI Vasile, MD 318 s 2010 0009 2010.01.15 2014.01.15 
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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 LACUSTA Victor, MD;  
ROTARU Lilia, MD;  
MORARU Agafia, MD 

465 s 2011 0105 2011.06.07 2013.06.07 

2 CIRIMPEI Octavian, MD;  
MARIN Ion, MD 

479 s 2011 0115 2011.06.20 2013.06.20 

3 NECHIT Ivan, MD;  
NECHIT Vladislav, MD 

468 s 2011 0125 2011.07.01 2013.07.01 

 
 

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plant ă / 
Plant variety patent applications / 
Заявки на патент на сорт растения 

 
Modific ări aduse denumirilor soiurilor de plante/ 

Amendments of the plant 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 2014 0015 /  
   2014.02.05 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE CÎMP 
"SELECŢIA", MD 
 
b. CRIVCEANSCHI Victor, MD; 
MATVEICIUC Elena, MD;  
MIHAI Veaceslav, MD;  
PÎSLARI Iuri, MD; 
HROPOTINSCHI Petru, MD; 
ŞCHIOPU Leonid, MD 

SFECLĂ-DE-ZAHĂR  
(Beta vulgaris ssp. vulgaris) 
 
Sugar Beet  
(Beta vulgaris ssp. vulgaris) 
 
Сахарная свекла  
(Beta vulgaris ssp. vulgaris) 

ALBA ALBIŢA 
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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 027817 2010.09.23 2014.07.31 Art. 7 (1) h,  
Art. 7 (3) 

11/2010 

2 028780 2011.03.15 2014.07.17 Art. 46 7/2011 
3 030881 2012.03.27 2014.07.03 Art. 46 7/2012 
4 031101 2012.05.16 2014.07.03 Art. 46 6/2012 
5 031108 2012.05.21 2014.07.03 Art. 46 7/2012 
6 031431 2012.07.02 2014.07.31 Art. 46 10/2012 
7 031452 2012.07.10 2014.07.15 Art. 46 10/2012 
8 031538 2012.07.27 2014.07.03 Art. 46 11/2012 
9 031584 2012.08.06 2014.07.03 Art. 46 11/2012 

10 031960 2012.10.19 2014.07.31 Art. 46 12/2012 
11 032137 2012.11.08 2014.07.03 Art. 46 1/2013 
12 032148 2012.11.19 2014.07.08 Art. 46 3/2013 
13 032437 2013.01.14 2014.07.03 Art. 46 3/2013 
14 032452 2013.01.15 2014.07.31 Art. 46 3/2013 
15 032483 2013.01.22 2014.07.31 Art. 46 3/2013 
16 032595 2013.02.08 2014.07.31 Art. 46 4/2013 
17 032622 2013.02.11 2014.07.31 Art. 46 3/2013 

 
 

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 031216 2012.06.05 COMEDY KISHINEW 

CHIŞINIOV 
COTROBAI Anatolie, MD  
ARDOVAN Vladimir, MD 

2014.07.25 8/2012 

2 031885 2012.10.04 STREAMLINED British American Tobacco 
(Brands) Limited, GB 

2014.07.07 12/2012 

3 031886 2012.10.04 HD STREAMLINED British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

2014.07.07 12/2012 

4 032457 2013.01.15 ETALON PRIM ETALON PRIM S.R.L., MD 2014.07.01 3/2013 
5 032618 2013.02.12 MOBILE STORE 

ACCESSORIES & 
PHONES 

VICMOBILE S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

2014.07.11 4/2013 

6 032649 2013.02.18 SMARTPHONE CLUB DND MEDIA S.R.L., MD 2014.07.25 5/2013 
7 032651 2013.02.19 SILCARE GOLUB STIL S.R.L., MD 2014.07.25 5/2013 
8 032742 2013.03.07 LORA BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
2014.07.25 5/2013 

9 032761 2013.03.06 STRUCTURA DIGORI Alexandru, MD 2014.07.11 5/2013 
10 032884 2013.03.27 SUNNY INTERNATIONAL 

FOODSTUFFS CO. LLC, AE 
2014.07.25 6/2013 

11 033031 2013.04.19 STERK ODOBESCU Serghei, MD 
IMBIROVSKI Vladimir, MD 

2014.07.07 8/2013 

12 033088 2013.05.03 X FACTOR XFACTOR BESCHIERU Radu, MD 2014.07.25 9/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 
13 033215 2013.05.30 GC COZMA Valentin, MD 2014.07.11 9/2013 
14 033227 2013.06.04 PENTRU TOATĂ FAMILIA LAOX PRIM S.R.L.,  

societate comercială, MD 
2014.07.11 9/2013 

15 033387 2013.07.01 STARBUCKS VERANDA 
BLEND 

Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washington, 
US 

2014.07.25 10/2013 

16 033711 2013.09.11 CELLE VIORICA-COSMETIC S.A., MD 2014.07.11 10/2013 
 

 
 

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 383 000411 TURNEU 2014.01.03 TUTUN-CTC S.A., MD 

Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

2 R 391 000420 ZIMBRU 2014.01.03 TUTUN-CTC S.A., MD 
Str. Ismail nr. 116,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

3 R 427 000531 B·A·T 2014.01.21 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London  WC2R 
2PG, Anglia 

4 R 428 000533 John Player Special  
JPS 

2014.01.21 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)  
LIMITED, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London  WC2R 
2PG, Anglia 

5 R 519 000476 HENRI 
WINTERMANS 

2014.01.17 HENRI WINTERMANS CIGARS B.V., NL 
Nieuwstraat 75, 5521 CB EERSEL, Olanda 

6 R 520 000487 CAMUS GRAND 
V.S.O.P. 

2014.01.25 CAMUS LA GRANDE MARQUE S.A., COGNAC, 
FR 
29, rue Marguerite de Navarre, 16100, Cognac, 
Franţa 

7 R 606 000520 Gladstone 2014.01.17 LOUIS DOBBELMANN B.V., NL 
31, Boeing Avenue, NL-1119 PE Schiphol-Rijk, 
Olanda 

8 R 609 000521 GLADSTONE 2014.01.17 LOUIS DOBBELMANN B.V., NL 
31, Boeing Avenue, NL-1119 PE Schiphol-Rijk, 
Olanda 

9 R 1041 000651 Б·А·Т 2014.01.05 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)  
LIMITED, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London  WC2R 
2PG, Anglia 

10 R 1087 002113 CRESCENDO 2014.01.26 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008 Paris, Franţa 

11 R 1166 000574 Holiday Inn  
Garden Court 

2014.01.25 Six Continents Hotels, Inc., US 
3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346, Statele 
Unite ale Americii 

12 R 1378 002380 MADRELA 2014.01.18 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

13 R 1379 002381 TORCULA 2014.01.18 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

14 R 1381 002383 CALPURNA 2014.01.18 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 
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1 2 3 4 5 6 
15 R 1382 002384 CASSIDA 2014.01.18 FUCHS PETROLUB AG, DE 

Friesenheimer Strasse 17, 68169 Mannheim, 
Germania 

16 R 1383 002385 HYPERIA 2014.01.18 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

17 R 1489 000478 BLOCKBUSTER  
VIDEO 

2014.01.13 Blockbuster Inc., US 
1201 Elm Street, Dallas, Texas 75270,  
Statele Unite ale Americii 

18 R 1490 000479 BLOCKBUSTER 
VIDEO 

2014.01.13 Blockbuster Inc., US 
1201 Elm Street, Dallas, Texas 75270,  
Statele Unite ale Americii 

19 R 1552 001143 CANONMATIC 2014.01.31 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shimomaruko, 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo,  
Japonia 

20 R 1553 001144 CANOMATE 2014.01.31 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shimomaruko, 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo,  
Japonia 

21 R 1554 001145 CANONMATE 2014.01.31 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shimomaruko, 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo,  
Japonia 

22 R 1555 001146 CANOMATIC 2014.01.31 CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 
30-2, Shimomaruko, 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo,  
Japonia 

23 R 3928 001643 ORION 2014.01.19 ORION ELECTRIC CO., LTD., JP 
41-1, Iehisa-Cho, Takefu-City, Fukui, Japonia 

24 10979 014223 DOLCE VITA 2014.01.22 FASHION GROUP S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 128a,  
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova 

25 10980 014138 ZOOM 2014.01.19 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Grenoble nr. 161 A,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

26 11331 013751 LIQUI-VEG 2013.10.15 Parke, Davis & Company LLC, US 
201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 
07950, Statele Unite ale Americii 

27 11367 013796 Ніжний домик 2013.10.27 RAZLOGA Rostislav, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, bloc 1, ap. 87,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

28 11464 014194 AW  
ACOREX WINE 

HOLDING 

2014.01.29 DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova 

29 11614 014046 ESCAPE 2014.01.12 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

30 11615 014076 SALBĂ DE RUBIN 2013.12.15 Vinăria-Bardar S.A.,  
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811, Bardar, Ialoveni,  
Republica Moldova 

31 11627 014018 АРОМАТ АСКОНИ 2014.01.06 ASCONI S.R.L.,  
firmă comercială de producţie, MD 
MD-6824, Puhoi,Chişinău, Republica Moldova 

32 11629 014020 ЧЕРНЫЙ 
ФИЛОСОФ 

2014.01.06 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

33 11630 014022 MADONNA LILY 2014.01.06 ASCONI S.R.L.,  
firmă comercială de producţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 

34 11687 
 

014097 SUVERAN 2014.01.28 MEDIA ALIANŢA S.R.L., MD  
Str. Bucureşti nr. 76,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

35 11690 014100 CARACTÈRE 2014.01.28 MEDIA ALIANŢA S.R.L., MD  
Str. Bucureşti nr. 76,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

36 11773 014043 CUB 2014.01.03 CUB S.R.L.,  
atelier de creaţie arhitecturală, MD 
Str. Buiucani nr. 4, ap. 50,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

37 11775 014053 Дом Вина 2014.01.14 AUREOLA-EXPO S.R.L.,  
întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 
38 11776 014055 GRAFFITI-STUDIO 2014.01.14 GRAFFITI-STUDIO S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 54, ap. 66,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

39 11783 014078 IMC Leasing 2014.01.21 MIHALACHI Iurie, MD 
Str. Dragomirna nr. 16,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

40 11784 014079 IMC Consulting & 
Assistance 

2014.01.21 MIHALACHI Iurie, MD 
Str. Dragomirna nr. 16,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

41 11788 014090 GROMOFF 2014.01.14 FS PATENT S.R.L., agenţie, MD 
Str. A. Puşkin nr. 22, bir. 216,  
MD- 2012, Chişinău, Republica Moldova 

42 11789 014091 STOP & SHOP 2014.01.14 FS PATENT S.R.L., agenţie, MD 
Str. A. Puşkin nr. 22, bir. 216,  
MD- 2012, Chişinău, Republica Moldova 

43 11790 014093 PERPETUUM  
NOBILE 

COLLECTION 

2014.01.14 FS PATENT S.R.L., agenţie, MD 
Str. A. Puşkin nr. 22, bir. 216,  
MD- 2012, Chişinău, Republica Moldova 

44 11791 014094 STRÂNGE  
CE E MAI BUN DIN 

FRUCTE 

2014.01.27 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, Statele 
Unite ale Americii 

45 11846 014092 MAMMA NATURA 2014.01.14 FS PATENT S.R.L., agenţie, MD 
Str. A. Puşkin nr. 22, bir. 216,  
MD- 2012, Chişinău, Republica Moldova 

46 11850 014127 CAPRIZPARFUM 2014.01.30 NUTRIŢIA S.R.L., firmă, MD 
Str. Pădurii nr. 19a,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

47 11852 014136 CUMĂTRA 2014.01.14 DURADJI Iurii, MD 
Drumul Schinoasei nr. 13,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

48 11856 014141 FCB Media Arts 2014.01.23 FCB MOLDOVA S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, of. 1217,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

49 11857 014144 РАЗРУШЕННЫЙ  
ЗАМОК 

2014.01.16 FABSO S.A., MD 
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova 

50 11858 014145 ЗАТЕРЯННЫЙ 
МОНАСТЫРЬ 

2014.01.16 FABSO S.A., MD 
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova 

51 11859 014146 SIMTE GUSTUL 
VIEŢII… 

URMEAZĂ  
SEMNUL ”V” 

2014.01.22 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 

52 11860 014147 ПОЧУВСТВУЙ 
ВКУС ЖИЗ-

НИ…СЛЕДУЙ ЗА 
ЗНАКОМ “V” 

2014.01.22 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 

53 11861 014149 VIVUS 2014.01.22 THE COCA-COLA COMPANY,  
Corporaţia statului Delaware, US  
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 

54 11872 014186 FERMIERUL 2014.01.27 ASOCIAŢIA PRESEI INDEPENDENTE, MD 
Str. Anatol Corobceanu nr. 15,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

55 11883 014128 CRISTI 2014.01.30 NUTRIŢIA S.R.L., firmă, MD 
Str. Pădurii nr. 19a,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

56 11902 015227 КОРОЛЕВСКОЕ 
КРАСНОЕ 

2014.01.23 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32, MD-3805, Comrat, 
Găgăuzia, Republica Moldova 

57 11903 015228 КОРОЛЕВСКОЕ 
БЕЛОЕ 

2014.01.23 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32,  
MD-3805, Comrat, Găgăuzia, Republica Moldova 

58 12014 014071 STIL-M 2014.01.16 DOCIPALOV Mihail, MD 
Bd. Decebal nr. 23, ap. 93, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

59 12017 014123 РУССКАЯ 
ГВАРДИЯ 

2014.01.29 ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, fabrică de vinuri şi coniacuri, MD 
Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 
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60 12019 014133 BAGRATIONI 2014.01.06 BESCHIERU Radu, MD 

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

61 12026 014209 Я И ТЫ 2014.01.30 SPM GROUP, societate pe acţiuni de ştiinţă  
şi producţie, MD 
Str. Costiujeni nr. 16,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

62 12027 014210 EU ŞI TU 2014.01.30 SPM GROUP, societate pe acţiuni de ştiinţă  
şi producţie, MD 
Str. Costiujeni nr. 16,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

63 12070 014338 КОНТРОЛЬНЫЙ  
ТОСТ 

2014.01.16 SOLDATENCO Eugenia, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 2, bloc 1, ap.45,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

64 12071 014339 ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ТОСТ 

2014.01.16 SOLDATENCO Eugenia, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 2, bloc 1, ap.45,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

65 12072 014340 ПОСЛЕДНИЙ  
ТОСТ 

2014.01.16 SOLDATENCO Eugenia, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 2, bloc 1, ap.45,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

66 12146 014070 PREMIUM  
CLASSIC  

ELITE  
LUX  

MONOPOL 

2014.01.16 Combinatul de produse alimentare din Bălţi, MD 
Str. Kiev nr. 114,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

67 12148 014150 VIVAT 2014.01.22 THE COCA-COLA COMPANY,  
Corporaţia statului Delaware, US  
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 

68 12154 014392 INSTAPURE 2014.01.27 GALUPA Dumitru, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 123, ap. 9,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

69 12270 015225 Baron de Comrat 2014.01.23 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32, MD-3805,  
Comrat, Găgăuzia, Republica Moldova 

70 12321 014151 V VIVA 2014.01.26 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 

71 12322 014164 TOMAI  
ЮБИЛЕЙНОЕ  

1903-2003 

2014.01.14 TOMAI-VINEX S.A., întreprindere mixtă  
moldo-irlandeză, MD 
MD-6116, Tomai, Ceadîr-Lunga,  
Republica Moldova 

72 12468 015226 Петр Великий 2014.01.23 SARÎ Constantin, MD 
Str. Comsomolului nr. 32, MD-3805,  
Comrat, Găgăuzia, Republica Moldova 

73 12526 014096 DIAMANT DE LUX 2014.01.28 CABAVARUM S.R.L., MD 
Str. Bucuriei nr. 3,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

74 12803 014023 WHITE LILY 2014.01.06 ASCONI S.R.L.,  
firmă comercială de producţie, MD 
MD-6824, Chişinău, Puhoi, Republica Moldova 

75 13414 014101 SPRITE LIGHT 2014.01.28 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,  
Statele Unite ale Americii 

76 13690 014083 MM  
Miss University 

2014.01.23 ELIT CENTRU S.R.L., agenţie de modele, MD 
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

77 13881 014129 Мускат  
Воскресный 

2014.01.28 ASCONI S.R.L., firmă comercială de producţie, MD 
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova 
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Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora  
expir ă în ianuarie 2015 

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 3852 004355 MULTICHOICE 2015.01.24 MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, MU 

2 R 3950 004053 Bardar 2015.01.25 Vinăria - Bardar S.A.,  
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD 

3 R 4018 004358 CATERPLAN 2015.01.24 CONOPCO, INC., US 
4 R 4141 004156 Marcă figurativă 2015.01.05 KENTUCKY FRIED CHICKEN  

INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., US 
5 R 4145 004160 PERSONAL PAN 

PIZZA 
2015.01.05 PIZZA HUT International, LLC, US 

6 R 4146 004161 THIN'N CRISPY 2015.01.05 PIZZA HUT International, LLC, US 
7 R 4157 004447 SENSOR EXCEL 2015.01.23 The Gillette Company, US 
8 R 4158 004052 AMBERJET 2015.01.05 Rohm and Haas Company, US 
9 R 4212 004408 SINGULAIR 2015.01.25 Merck Sharp & Dohme Corp., US 

10 R 4223 004250 ALIZE 2015.01.25 Kobrand Corporation, US 
11 R 4255 004369 CANDEREL 2015.01.27 MERISANT COMPANY 2 SARL,  

societate cu răspundere limitată organizată  
şi existentă conform legilor Elveţiei, CH 

12 R 4256 004368 EQUAL 2015.01.27 MERISANT COMPANY 2 SARL,  
societate cu răspundere limitată organizată  
şi existentă conform legilor Elveţiei, CH 

13 R 4257 004366 MAXAQUIN 2015.01.27 G.D. SEARLE LLC, US 
14 R 4258 004365 ARTHROTEC 2015.01.27 G.D. SEARLE LLC, US 
15 R 4347 004249 U2 2015.01.23 NOT US LIMITED, an Ireland corporation, IE 
16 R 4380 004362 Marcă figurativă 2015.01.25 STEJAUR S.A., firmă de producţie şi comerţ, MD 
17 R 4387 004367 CYTOTEC 2015.01.27 G.D. SEARLE LLC, US 
18 R 4408 004359 Winston 2015.01.24 JAPAN TOBACCO INC., JP 
19 R 4491 004354 KTK 2015.01.23 Combinatul de vinuri din Taraclia S.A., MD 
20 R 4503 004178 БЕЛЫЙ АИСТ 2015.01.19 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  

al Republicii Moldova, MD 
21 R 4620 004361 CODRU SĂRBĂ-

TOARE 
2015.01.25 BARZA ALBĂ S.A., MD 

22 R 4628 004370 SEARLE 2015.01.27 G.D. SEARLE LLC, US 
23 R 4651 004357 FILMNET 2015.01.24 CANAL+EUROPE B.V., NL 
24 R 4779 005052 BananaRepubliC 2015.01.25 Banana Republic (ITM) Inc.,  

corporaţie din statul California, US 
25 R 4802 004360 CODRU  

Speranţa 
2015.01.25 BARZA ALBĂ S.A., MD 

26 R 4833 004388 JOHN HANCOCK 2015.01.27 John Hancock Life Insurance Company, US 
27 R 4843 005150 John Hancock 2015.01.27 John Hancock Life Insurance Company, US 
28 R 4881 004509 CODRU 

Bucuria 
2015.01.25 BARZA ALBĂ S.A., MD 

29 R 4961 004173 C 2015.01.17 CARMEZ S.A., MD 
30 R 4962 004174 CARMEZ 2015.01.17 CARMEZ S.A., MD 
31 R 5875 004363 Marcă figurativă 2015.01.27 FITING S.A.,  

UZINA MECANICĂ DE ŞTANŢARE, MD 
32 12472 016046 Marcă figurativă 2015.01.21 Institutul de Cercetări Ştiinţifice  

pentru Porumb şi Sorg, MD 
33 12607 016043 NEW TONE 2015.01.24 NEW TONE S.R.L., MD 
34 13340 015993 SAFE-T-GARD 2015.01.06 Inline Plastics Corporation, US 
35 13341 015995 КЛЮЧЕВАЯ 2015.01.12 CUZNEŢOV Iurie, MD 
36 13342 015996 SUPORTER 2015.01.12 CUZNEŢOV Iurie, MD 
37 13343 015997 САМОВАР 2015.01.12 CUZNEŢOV Iurie, MD 
38 13344 015998 ЗАКАДЫКА 2015.01.12 CUZNEŢOV Iurie, MD 
39 13345 015999 МЕДВЕЖЬЯ 

КРЕПОСТЬ 
2015.01.12 CUZNEŢOV Iurie, MD 

40 13361 016006 ECONOM 2015.01.12 Banca de Economii S.A., MD 
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1 2 3 4 5 6 
41 13362 016009 ALLAS AA 2015.01.10 BOBROV Igor, MD 
42 13369 016061 TASTEK SYSTEM 2015.01.28 British American Tobacco (Brands) Limited, GB 
43 13392 015966 Marcă  

tridimensională 
2015.01.04 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
44 13395 015989 ДОН ХОСЕ 2015.01.04 OVSIENCO Pavel, MD 
45 13396 015990 TIKKURILA 2015.01.04 Tikkurila Oy, FI 
46 13397 015991 MONSOON  

МОНСООН 
2015.01.06 Monsoon Accessorize Limited, GB 

47 13398 015992 ACCESSORIZE  
АКЧЕССОРИЗЕ 

2015.01.06 Monsoon Accessorize Limited, GB 

48 13399 016003 DOMUS 2015.01.11 AUTOCAR-IMEX S.R.L., firmă de comerţ, MD 
49 13404 016008 Marcă  

tridimensională 
2015.01.13 PANUŞ Serghei, MD 

50 13405 016010 PROMO PLUS 2015.01.13 PROMO-PLUS S.R.L., publicaţie periodică, MD 
51 13406 016012 Gaultier² 2015.01.14 GAULME, FR 
52 13407 016013 REVATIO 2015.01.14 Pfizer Products Inc.,  

corporaţie organizată şi existentă conform legilor 
statului Connecticut, US 

53 13408 016015 L’ARDI 2015.01.17 PEICOV Piotr, MD 
54 13409 016016 VERITA 2015.01.17 Tovaristvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu 

"OLIMP", UA 
55 13410 016018 ELDORADO 2015.01.18 Octopus Plus S.R.L., MD 
56 13415 016038 P PIGEON 2015.01.19 Celpan I, întreprindere individuală, MD 
57 13416 016041 KOCIDE 2015.01.20 E. I. du Pont de Nemours and Company, US 
58 13418 016053 STELTO 2015.01.25 Pfizer Products Inc.,  

corporaţie organizată şi existentă conform legilor 
statului Connecticut, US 

59 13419 016055 STRĂLUCEŞTI 
PENTRU CĂ TE 

SIMŢI BINE! 

2015.01.27 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 

60 13443 016036 ANGELS 2015.01.19 CEAICOVSCHI Angela, MD 
61 13447 016054 ELENBERG 2015.01.25 Elenberg Limited, GB 
62 13489 016062 Marcă  

tridimensională 
2015.01.31 Tovaristvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu 

"OLIMP", UA 
63 13505 016131 РЫЦАРЬ НА БЕ-

ЛОМ КОНЕ  
RÎŢARI NA  

BELOM KONE 

2015.01.14 EURO-ALCO S.A., MD 

64 13526 016189 ANSER 2015.01.27 OVTEBLIZ S.R.L., firmă, MD 
65 13544 016226 Щедрый край 2015.01.17 Moldagroproduct S.R.L., MD 
66 13545 016228 Мальвина 2015.01.17 Moldagroproduct S.R.L., MD 
67 13546 016231 Затейница 2015.01.17 Moldagroproduct S.R.L., MD 
68 13547 016232 Кладовая здоровья 2015.01.17 Moldagroproduct S.R.L., MD 
69 13548 016233 Готовьте с 

выдумкой 
2015.01.17 Moldagroproduct S.R.L., MD 

70 13561 016287 Izvorul sănătăţii 2015.01.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
71 13567 016387 NAVIGATOR 2015.01.14 IT-IPPON S.R.L., MD 
72 13568 016388 Bon Appetit 2015.01.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
73 13569 016404 Corrado 2015.01.18 Moldagroproduct S.R.L., MD 
74 13570 016406 Барс 2015.01.19 Moldagroproduct S.R.L., MD 
75 13571 016408 Байсад 2015.01.19 Moldagroproduct S.R.L., MD 
76 13572 016409 Добродія 2015.01.19 Moldagroproduct S.R.L., MD 
77 13573 016410 Пять сердечек 2015.01.19 Moldagroproduct S.R.L., MD 
78 13574 016414 Bon Ton 2015.01.18 Moldagroproduct S.R.L., MD 
79 13575 016415 КАРАПУЗ 2015.01.18 Moldagroproduct S.R.L., MD 
80 13613 016099 ENMOTION 2015.01.28 Georgia-Pacific Consumer Products LP,  

a Delaware Limited Partnership, US 
81 13624 016271 ЗВЕЗДНЫЙ АЛКО 2015.01.26 ZLATOVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
82 13625 016272 STELAR ALCO 2015.01.26 ZLATOVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
83 13627 016282 Miss fruct 

Agropomfruct SRL 
2015.01.14 AGROPOMFRUCT S.R.L., MD 

84 13645 016403 VITALAND 2015.01.18 Moldagroproduct S.R.L., MD 
85 13671 017345 FAMILIA MEA 2015.01.31 VOLIS-V S.R.L., MD 
86 13691 016011 WEBMONEY 2015.01.13 MOŞCO Victor, MD 
87 13705 016391 LIDER 2015.01.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
88 13705A 016391 LIDER 2015.01.14 Acvilin-Grup S.R.L., MD 
89 13706 016395 Moara de aur 2015.01.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
90 13707 016411 Gamer 2015.01.20 DUDCO Oleg, MD 
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1 2 3 4 5 6 
91 13711 016445 JUMBO 2015.01.12 LEUTIS S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
92 13787 016025 ЗОЛОТАЯ СЛИВА 2015.01.19 MOLD-NORD S.A., fabrică de vinuri din Făleşti, 

MD 
93 13788 016056 PREMIER VMK 2015.01.27 ŞOŞEV Vasili, MD 
94 13790 016068 VIVASAN 2015.01.28 VIVASAN CO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
95 13798 016222 Домашний вкус 2015.01.17 Moldagroproduct S.R.L., MD 
96 13799 016223 Бабушкины 

рецепты 
2015.01.17 Moldagroproduct S.R.L., MD 

97 13800 016234 Геркулес 2015.01.17 Moldagroproduct S.R.L., MD 
98 13800A 016234 Геркулес 2015.01.17 Hercules, Private Joint Stock Company, UA 
99 13801 016235 Maximum 2015.01.17 Moldagroproduct S.R.L., MD 
100 13805 016402 Arpis 2015.01.18 Moldagroproduct S.R.L., MD 
101 13883 016002 DOLCE VITA 2015.01.05 TOWER IMPEX S.R.L.,  

societate comercială, RO 
102 13894 016315 FORNETTI 2015.01.12 FORNETTI-MOL S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
103 13921 016022 КРАСНЫЙ МАК 2015.01.17 EURO-ALCO S.A., MD 
104 13927 016224 Любимые 2015.01.17 Moldagroproduct S.R.L., MD 
105 13928 016288 Pregătiţi cu fantezie 2015.01.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
106 13929 016413 Пшеничный рай 2015.01.18 Moldagroproduct S.R.L., MD 
107 14018 016005 SUCCES 2015.01.11 SUCCES S.A., MD 
108 14022 016407 Выбери меня 2015.01.19 Moldagroproduct S.R.L., MD 
109 14107 016014 tbs 2015.01.17 SUPERSTATION, INC., a corporation organized 

and existing under the laws of the State of Geor-
gia, US 

110 14118 015970 Marcă tridimensio-
nală 

2015.01.04 GB & Co S.R.L.,  
societate comercială, companie, MD 

111 14121 016037 CAMERON 2015.01.18 Cortland Marketing Limited, VG 
112 14130 015967 Marcă  

tridimensională 
2015.01.04 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
113 14131 015968 Marcă  

tridimensională 
2015.01.04 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
114 14132 015969 Marcă  

tridimensională 
2015.01.04 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
115 14249 016052 CORAF 2015.01.25 GUBOGLO Nicolai, MD 
116 14255 016227 Секреты хозяйки 2015.01.17 Moldagroproduct S.R.L., MD 
117 14358 016394 Absolut 2015.01.14 The Absolut Company Aktiebolag, SE 
118 14359 016398 Croco 2015.01.18 Moldagroproduct S.R.L., MD 
119 14486 016444 Sun City 2015.01.12 LEUTIS S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
120 14549 016176 PLATINUM 2015.01.26 ORANGE MOLDOVA S.A.,  

întreprindere mixtă, MD 
121 14639 016057 ЕЛЕГАНТЕ 2015.01.27 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., CH 
122 14643 016058 ELEGANTE 2015.01.27 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., CH 
123 14767 016042 TNT 2015.01.20 Turner Network Television, Inc., US 
124 14829 016393 TOP TEN 2015.01.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
125 14873 016392 START! 2015.01.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 
126 14969 016401 Я! 2015.01.18 Moldagroproduct S.R.L., MD 
127 14997 016225 Империя вкуса 2015.01.17 Moldagroproduct S.R.L., MD 
128 14998 016229 Империя злаков 2015.01.17 Moldagroproduct S.R.L., MD 
129 15386 016039 MIA 2015.01.20 PROMARC-R S.R.L., MD 
130 17072 016389 MOLDAGROPROD

UCT 
2015.01.14 Moldagroproduct S.R.L., MD 

131 18249 016044 GOLD 
line 

2015.01.21 TANIO, S.A., ES 

132 18250 016045 GOLD 
line 

2015.01.21 TANIO, S.A., ES 
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale (nr. 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 2012 0117 2012.12.22 5 (1, 2, 3, 5, 6) 2014.07.30 9/2013 

2 f 2013 0075 2013.07.02 2 (10, 35) 2014.07.30 11/2013 

3 f 2013 0083 2013.07.29 1 2014.07.03 9/2013 

 
 

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 CENTRUL INTERNAŢIONAL DE EXPOZIŢII  

"MOLDEXPO" S.A., MD 
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

184 0213 1999.01.05 2014.01.05 

2 VEHICUL, CENTRU DE INSTRUIRE  
A CONDUCĂTORILOR AUTO, MD 
Str. Mileşti nr. 34 "B",  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

1192 f 2009 0002 2009.01.21 2014.01.21 

 
 

 

 

MG4L Lista titularilor dec ăzuţi din drepturi  
prin neachitarea taxelor de eliberare a certificate lor  
de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit, numărul BOPI 
în care a fost publicată hotărârea de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(51) 
Clase 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

 

(44) Nr. 
BOPI 

1 OBSCESTVO S OGRANICENNOI 
OTVETSTVENNOSTIU "KRASNAIA 
GORKA", RU 

1500 09-01, 
07 

f 2013 0025 2013.03.12 11/2013 
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Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul titlului de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI,  
datele iniţiale care au fost publicare, datele rectificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr.  
titlului  

de protecţie 

Nr. 
de depozit 

Nr. 
BOPI 

 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Marcă 001420 R 1502   1/1995 
  6/1995 
  4/2005 

(540)  

 

(540)  

 

2 Marcă 000407 R 3209 12/1994 
  3/1996 
  2/2004 

 
 

(730)  
A.B.C., societate pe acţiuni  
de tip închis, firmă comercială  
de producţie., MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 12,  
MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
ABC., S.A., firmă  
de producţie şi comerţ., MD 
 
Str. Sfatul Ţării nr. 14/1,  
MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 

3 Marcă 015390 12883   6/2005 
11/2005 

(730)  
RUSSU Ghenadie, MD 

(730)  
RUSU Ghenadi, MD 

4 Marcă 029486 22721 10/2011 
  7/2012 

(730)  
RUSU Ghenadie, MD 

(730)  
RUSU Ghenadi, MD 

5 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

034567 - 3/2014 (531) CFE(5)  
09.07.01 
29.01.12 

(531) CFE(5)  
09.07.01 
09.07.17  
29.01.12 

6 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

034568 - 3/2014 (531) CFE(5)  
09.07.01 
27.05.01 

(531) CFE(5) 
 09.07.01 
09.07.17 
27.05.01 
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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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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de contesta ţii  
în luna iulie 2014, în privin ţa cărora procedura  

a fost finalizat ă 
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 

titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului / 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 
LAY'S 

 
013164 

2003.06.20 
Nr. certificat 11262 

 
PepsiCo, Inc., 

corporaţie din statul 
North Carolina, US 

PepsiCo, Inc., 
corporaţie  

din statul North 
Carolina, US 

2014.04.29 
Privind repunerea  

în drepturi 

2014.07.29 1. Se repune  în drepturi titularul mărcii  
nr. 11262 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de pân ă la o lun ă de la data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va achita 
taxa pentru reînnoirea valabilităţii certificatului 
de înregistrare a mărcii pe o perioadă de 10 ani 
pentru o clasă de produse şi servicii – 250 euro 
şi pentru fiecare clasă de produse şi servicii, 
depăşind 1 – 50 euro (3x50 - 150 euro) (p. 41 
din Taxele pentru servicii cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997), 
precum şi taxa de 50 % din cuantumul taxei 
pentru reînnoire – 200 euro pentru acordarea 
unei perioade de graţie de 6 luni pentru 
reînnoirea valabilităţii certificatului de 
înregistrare a unei mărci individuale (p. 42 din 
Hotărârea menţionată), total – 600 euro.  
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

2 Marcă naţională 
 

LOVE PINK 
 

034603 
2012.11.16 

 
Victoria's Secret 

Stores Brand 
Management, Inc., 

US 

Victoria's Secret 
Stores Brand 
Management, 

Inc., US 

2014.05.05 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.29 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2014.03.03. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 
 

3 Marcă naţională 
 

INSTRUMENTE. 
MD 

 
032499 

2013.01.30 
 

ADVALOREM 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

ADVALOREM 
S.R.L.,  

societate 
comercială, MD 

2014.04.25 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.29 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2014.02.28.  
3. Se transmite  dosarul în arhivă.  
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1 2 3 4 5 6 
4 Marcă naţională 

 

 
032256 

2012.12.05 
 

BMA International 
EC, BH 

BMA International 
EC, BH 

2014.05.20 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.29 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2014.04.11.  
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

5 Marcă naţională 
 

VICTORIA'S 
SECRET PINK 

 
034604 

2012.11.16 
 

Victoria's Secret 
Stores Brand 

Management, Inc., 
US 

Victoria's Secret 
Stores Brand 
Management, 

Inc., US 

2014.05.05 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.03.03 şi 
se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 35. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

6 Marcă naţională 
 

VICTORIA'S 
SECRET 

 
034602 

2012.11.15 
 

Victoria's Secret 
Stores Brand 

Management, Inc., 
US 

Victoria's Secret 
Stores Brand 
Management, 

Inc., US 

2014.05.05 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.03.03 şi 
se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 35. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

7 Marcă naţională 
 

 
 

029769 
2011.09.09 

 
Samsung 

Electronics Co., Ltd. 
(a Korean 

Corporation), KR 

Samsung 
Electronics Co., 
Ltd. (a Korean 

Corporation), KR 

2012.11.21 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.09.21 şi 
se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 09. 
3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, urmează de 
achitat 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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1 2 3 4 5 6 
8 Marcă naţională 

 

 
 

029770 
2011.09.09 

 
Samsung 

Electronics Co., Ltd. 
(a Korean 

Corporation), KR 

Samsung 
Electronics Co., 
Ltd. (a Korean 

Corporation), KR 

2012.11.21 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.09.21 şi 
se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 09. 
3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, urmează de 
achitat 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. 

9 Marcă naţională 

 
 

031829 
2012.09.27 

 
SPATARI Alexandr, 

MD 

SPATARI 
Alexandr, MD 

2014.06.13 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.08.29 şi 
se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 35, 38, 41.  
3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, urmează de 
achitat 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.  
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat sau 
nu a transmis în condiţiile legale dreptul său 
până la data plăţii şi este o întreprindere care 
întruneşte criteriile stabilite în art. 2 alin. (2-4) 
din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii. Înlesnirile prevăzute se aplică şi 
persoanelor fizice. 

10 Marcă naţională 

 
 

031213 
2012.05.31 

 
CEPOI Victor, MD 

CEPOI Victor, MD 2014.03.18 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.30 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2014.01.17. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 
 

11 Marcă naţională 
 

ФИКСАТОР 
FIXATO® 

 
031471 

2012.07.10 
 

CEPOI Victor, MD 

CEPOI Victor, MD 2014.01.27 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.30 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2013.12.05. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 
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12 Marcă naţională 

 
ЖИВИ МОЛОДЫМ! 

 
032276 

2012.12.10 
 

BALABAN 
INTRAVEST S.R.L., 

societate 
comercială, MD 

BALABAN 
INTRAVEST 

S.R.L.,  
societate 

comercială, MD 

2014.02.28 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.30 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2013.12.30. 
3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, urmează de 
achitat 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. 
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat sau 
nu a transmis în condiţiile legale dreptul său 
până la data plăţii şi este o întreprindere care 
întruneşte criteriile stabilite în art. 2 alin. (2-4) 
din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii.  

13 Marcă naţională 

 
 

032638 
2013.02.14 

 
MARTIANOVA 

Natalia, MD 

MARTIANOVA 
Natalia, MD 

2014.05.12 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.30 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului în temeiul scrisorii de acord 
prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.03.14 şi 
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate 
în cerere din clasele 24, 26, 35, 40 şi pentru 
produsele "haine de damă: paltoane, jachete 
din stofă şi piele, produse din blană naturală; 
îmbrăcăminte pentru femei din materiale 
naturale şi sintetice: rochii, bluze, fuste, veste, 
jachete, cămăşi, topuri" din clasa 25. 
3. În termen  de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, urmează de 
achitat 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. 
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat sau 
nu a transmis în condiţiile legale dreptul său 
până la data plăţii şi este o întreprindere care 
întruneşte criteriile stabilite în art. 2 alin. (2-4) 
din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii. Înlesnirile prevăzute se aplică şi 
persoanelor fizice. 

14 Marcă internaţională 

 
 

IR 1139894 
2012.09.14 

 
ORKLA FOODS 

ORKLA FOODS 
ROMANIA S.A., 

RO 

2014.03.03 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.30 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2014.01.14. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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ROMANIA S.A., RO 

1 2 3 4 5 6 
15 Marcă internaţională 

 
INSANITY THE 

ASYLUM 
 

IR 1119501 
2012.02.22 

 
Beachbody, LLC (a 
Delaware Limited 

Liability Company), 
US 

Beachbody, LLC 
(a Delaware 

Limited Liability 
Company), US 

2014.04.24 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.30 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2014.02.25. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

16 Marcă internaţională 
 

MERCK 
 

IR 1137015 
2012.09.11 

 
Merck KGaA, DE 

Merck KGaA, DE 2014.03.27 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.07.30 1. Se accept ă revendicarea contestatarului în 
temeiul acordului prezentat. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.02.12 şi 
se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate 
în cerere din clasele 05, 38.  
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
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VIII 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele 

titularului APA-VIE ŢII S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 09.07.2014 (dosarul nr. 2i-335/14), 
privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului APA-VIEŢII S.R.L., c/f 1003600021223: 

- se aplică sechestrul asupra mărcilor nr. 15196, 19776, 22208, înregistrate pe numele 
titularului APA-VIEŢII S.R.L., Str. Golia nr. 10, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se interzice orice procedură referitoare la modificarea 
statutului juridic al mărcilor nr. 15196, 19776, 22208, fără acordul prealabil al administratorului 
provizoriu Î.I. „Verdeş Alexandru”, deţinător al certificatului de calificare nr. 87 din 28.12.2013, Str. 
prof. Ion Dumeniuc, 24, ap. 56, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova. 

 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra m ărcii nr. R 3322, înregistrate 

pe numele titularului ALIMENTARMA Ş S.A. 
 

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Balan Cornelia nr.075/516/2014 din 
31.07.2014 privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului ALIMENTARMAŞ S.A.,  
c/f 1002600049280: 

- se aplică sechestrul asupra mărcii nr. R 3322 din 28.12.1994, înregistrate pe numele 
titularului ALIMENTARMAŞ S.A., str. Meşterul Manole nr.12, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al mărcii nr. R 3322 din 28.12.1994, înregistrate pe numele titularului ALIMENTARMAŞ S.A., c/f 
1002600049280, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra cererii de înregistrare a m ărcii 

cu nr. depozit 033402, titular ŢARAN Sergiu 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Viorica Onoi nr. 007/785/2014 din 
29.07.2014 privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului ŢARAN Sergiu,  
c/p 2000018022351: 

- se aplică sechestrul asupra cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 033402 din 
01.07.2013, înregistrată pe numele titularului ŢARAN Sergiu, Str. Sarmizegetusa nr. 8, ap. 23,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 033402 din 01.07.2013, inclusiv transmiterea 
drepturilor asupra acesteia. 
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IX 

Monitor 

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al   

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the Republic 
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General 

of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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L E G E *
pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografi ce 
protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale 

garantate, nr. 101 din 12.06.2014
 
 

În temeiul prevederilor art.4 alin.(5) din Legea nr.86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile 
publice,
Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

 
Art.1. – Se aprobă:
a) simbolurile naţionale asociate indicaţiilor geografi ce protejate, denumirilor de origine protejate 

şi specialităţilor tradiţionale garantate, conform anexei nr.1;
b) Regulamentul privind utilizarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografi ce protejate, 

denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate, prezentat în anexa nr.2.
 
Art.2. – Autorităţile competente responsabile de controlul conformităţii produselor purtătoare ale 

unor denumiri de origine ori indicaţii geografi ce şi a specialităţilor tradiţionale garantate, desemnate 
de Guvern în condiţiile art.33 şi 34 din Legea nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor 
geografi ce, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, vor monitoriza utilizarea 
simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografi ce protejate, denumirilor de origine protejate şi 
specialităţilor tradiţionale garantate.

 

 Anexa nr.1

 SIMBOLURILE NAŢIONALE
asociate indicaţiilor geografi ce protejate, denumirilor de origine

protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate 
 
1. Indicaţia geografi că protejată (IGP). Descrierea şi reprezentările grafi ce
Emblema naţională de certifi care a produselor “Indicaţie geografi că protejată” (simbolul naţional 

asociat indicaţiilor geografi ce protejate) reprezintă un scut albastru oval-orizontal, cu contur zimţat în 
unghi drept, încărcat în dextra cu o stea argintie (albă) cu opt raze, supraîncărcată cu un cap de bour 
albastru, iar la senestra având abrevierea IGP cu litere capitale argintii (albe). Scutul poate fi  înconjurat 
de legenda circulară “INDICAŢIE GEOGRAFICĂ PROTEJATĂ • REPUBLICA MOLDOVA •” cu litere 
capitale de culoarea câmpului scutului. 

    

Color Alb-negru În nega� v

_________________
 

*Publicată în Monitorul Ofi cial nr.209-216/447 din 25.07.2014
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2. Denumirea de origine protejată (DOP). Descrierea şi reprezentările grafi ce
Emblema naţională de certifi care a produselor “Denumire de origine protejată” (simbolul naţional 

asociat denumirilor de origine protejate) reprezintă un scut roşu oval-orizontal, având conturul zimţat cu 
concavităţi în arcuri de cerc distanţate, încărcat în dextra cu o semilună conturată, uşor înclinată spre 
senestra şi fl ancând între coarne un cap de bour, iar la senestra având abrevierea DOP cu litere capitale 
argintii (albe). Scutul poate fi  înconjurat de legenda circulară “DENUMIRE DE ORIGINE PROTEJATĂ • 
REPUBLICA MOLDOVA •” cu litere capitale de culoarea câmpului scutului.

Color Alb-negru În negativ

 

 3. Specialitatea tradiţională garantată (STG). Descrierea şi reprezentările grafi ce
Emblema naţională de certifi care a produselor “Specialitate tradiţională garantată” (simbolul 

naţional asociat specialităţilor tradiţionale garantate) reprezintă un scut auriu (galben) oval-orizontal, 
având conturul zimţat în arcuri de cerc convexe, încărcat în dextra cu o roză heraldică argintie (albă), 
supraîncărcată cu un cap de bour albastru, iar la senestra – abrevierea STG cu litere capitale argintii 
(albe). Scutul poate fi  înconjurat de legenda circulară “SPECIALITATE TRADIŢIONALĂ GARANTATĂ • 
REPUBLICA MOLDOVA •” cu litere capitale de culoarea câmpului scutului.

 

Color Alb-negru În negativ
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Anexa nr.2
 

REGULAMENT 
privind utilizarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor 

geografi ce protejate, denumirilor de origine protejate 
şi specialităţilor tradiţionale garantate

 
1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de utilizare a simbolurilor naţionale asociate 

indicaţiilor geografi ce protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate 
(denumite în continuare simboluri naţionale), instituite în scopul marcării produselor comercializate sub 
o denumire protejată în conformitate cu Legea nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor 
geografi ce, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate.

2. Simbolurile naţionale pot fi  utilizate doar de către persoanele fi zice sau juridice deţinătoare ale 
dreptului de utilizare a unei indicaţii geografi ce protejate sau a unei denumiri de origine protejate ori 
de către persoanele fi zice sau juridice care respectă caietul de sarcini pentru o specialitate tradiţională 
garantată.

3. Simbolurile naţionale se aplică de către persoanele menţionate la pct.2 pe produse, pe etichetele 
şi/sau ambalajele produselor, se utilizează în publicitate sau în documentele care le însoţesc, cu condiţia 
că produsele în cauză au fost supuse verifi cării şi sunt conforme prevederilor caietului de sarcini. 

4. Simbolurile naţionale se execută prin orice procedeu tehnologic care asigură obţinerea unei 
imagini clare şi durabile a semnului pe toată perioada de utilizare a produselor astfel desemnate.

5. Simbolurile naţionale se execută în culorile de referinţă în care au fost aprobate, respectiv 
albastru, roşu sau galben, în contrast cu fondul, sau în alb-negru. În cazul în care culoarea de fond a 
ambalajului sau a etichetei este închisă, simbolurile pot fi  reproduse în negativ, utilizând culoarea de fond 
a ambalajului sau etichetei. În cazul în care un simbol este executat în culoare pe un fond colorat, ceea 
ce face difi cilă vizualizarea sa, acesta urmează a fi  încadrat într-un cerc pentru a îmbunătăţi contrastul 
cu culorile de fond.

6. Simbolurile naţionale sunt utilizate în mod gratuit.
7. Se interzice utilizarea unor semne asemănătoare cu simbolurile naţionale, care ar crea confuzii, 

sau utilizarea abuzivă a simbolurilor naţionale.
8. În vederea promovării produselor pe piaţă, în scop informativ-publicitar, persoanele fi zice sau 

juridice utilizează simbolurile naţionale pe suporturile de comunicare şi informare afl ate în legătură directă 
cu produsele ce poartă indicaţii geografi ce protejate, denumiri de origine protejate sau cu specialităţile 
tradiţionale garantate.
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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 informeaz ă 
Ader ări la tratatele interna ţionale  

în domeniul propriet ăţii intelectuale 
 

Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării internaţionale a 
desenelor şi modelelor industriale 

 
La 24 iunie 2014 Japonia  a depus instrumentele de aderare la Aranjamentul de la Locarno 

privind instituirea clasificării internaţionale a desenelor şi modelelor industriale, încheiat la 8 octombrie 
1968 şi modificat la 28 septembrie 1979. 

Aranjamentul de la Locarno va intra în vigoare cu privire la Japonia, cu începere de la 24 
septembrie 2014. 
 

Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice 

La 14 aprilie 2008 Republica Yemen  a depus o declaraţie, potrivit căreia Republica Yemen 
se prevalează de drepturile prevăzute de articolele II şi III din Anexa la Convenţia de la Berna privind 
protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, revizuită la Paris la 24 iulie 1971 (Actul de 
la Paris, 1971). 

La 7 iulie 2014 Republica Yemen  a depus o notificare prin care reînnoieşte declaraţia 
menţionată, pentru o perioadă de 10 ani cu începere de la 10 octombrie 2014, în conformitate cu 
articolul I, paragraful 2(a) al Anexei la Actul de la Paris.  

 

Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice 

La 8 iulie 2004 Regatul Thailandei a depus o declaraţie, potrivit căreia Regatul Thailandei se 
prevalează de drepturile prevăzute de articolele II şi III din Anexa la Convenţia de la Berna privind 
protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, revizuită la Paris la 24 iulie 1971 (Actul de 
la Paris, 1971). 

La 9 iulie 2014 Regatul Thailandei  a depus o notificare prin care reînnoieşte declaraţia 
menţionat pentru o perioadă de 10 ani cu începere de la 10 octombrie 2014, în conformitate cu 
articolul I, paragraful 2(a) al Anexei la Actul de la Paris.  

 

Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice 

La 26 iulie 2004 Republica Socialist ă Vietnam  a depus o declaraţie,  potrivit căreia 
Republica Socialistă Vietnam se prevalează de drepturile prevăzute de articolele II şi III din Anexa la  
Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, revizuită la 
Paris la 24 iulie 1971 (Actul de la Paris, 1971). 

La 10 iulie 2014 Republica Socialist ă Vietnam  a depus o notificare prin care reînnoieşte 
declaraţia menţionată, pentru o perioadă de 10 ani cu începere de la 10 octombrie 2014, în 
conformitate cu articolul I, paragraful 2(a) al Anexei la Actul de la Paris.  
 

Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice 

La 14 aprilie 2004 Emiratele Arabe Unite  au depus o declaraţie, potrivit căreia Emiratele 
Arabe Unite se prevalează de drepturile prevăzute de articolele II şi III din Anexa la Convenţia de la 
Berna privind protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, revizuită la Paris la 24 iulie 
1971 (Actul de la Paris, 1971). 

La 11 iulie 2014 Emiratele Arabe Unite  au depus o notificare prin care reînnoiesc declaraţia 
menţionată, pentru o perioadă de 10 ani cu începere de la 10 octombrie 2014, în conformitate cu 
articolul I, paragraful 2(a) al Anexei la Actul de la Paris.  
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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, utilizatori ai 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, au fost elaborate ghidul de utilizare a serviciului, care oferă 
instrucţiuni practice pentru comoditatea operării în cadrul sistemului, ghidul de depunere on-line a 

cererilor OPI, ghidul de achitare on-line a tarifelor şi ghidul mandatarului autorizat.
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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/ 

Consiliul editorial:

dr. Lilia Bolocan (preşedinte), dr. Svetlana Munteanu, dr. Ion Ţîganaş, dr. Maria Rojnevschi,  

Ala Guşan, Petru Grosu, dr. Simion Leviţchi, Natalia Mogol, Andrei Moisei, dr. Iurie Badâr 

Redactor: Margareta Petrache

Tehnoredactare computerizată: Zinaida Scipţov  

B O P I  nr. 8/2014

Imprimat la AGEPI  


	1-Inventii-1-14.indd
	1-Inventii-pag.15-22
	1-Inventii-pag.23-29
	1-Inventii-pag.30-40
	1-Inventii-tab. pag.41-42
	2-Soiuri de plante 43-44.indd
	2-Soiuri de plante 45-46
	3-Marci CeriInregExam. 47-90
	3-Marci CerPartia 91-110
	3-Marci tabele 111-123 
	3-Marci tabele 124 
	4-Den. de orig. geograf.-125-128
	5-DMI-pag.129-148
	6-Mdfc pag.149-172
	7- Comisia de Apel pag 173-178
	8-Decizii-pag.179-180
	9-Monitor-p-185-211.indd
	X-Materiale de informare 185-186
	Abonarea - 187-188.indd

