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Informaţie generală
Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală conţine informaţie din domeniu. 
Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor, 

indicaţiilor geografi ce, denumirilor de origine, desenelor şi modelelor industriale. 
Persoanele interesante pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecţiei, al obiectelor 

de proprietate industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul include 
indexuri lunare şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte ofi ciale, regulamente, convenţii 

internaţionale, acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc. 

   

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

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

Users of this information will be able to follow the legal regime of the applications requiring 
protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova. 

The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin are published 
offi cial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the fi eld etc.

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 

товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

рисунков и моделей. Заинтересованные лица 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.
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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 2016)

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

EA Organizaţia Eurasiatică 
 de Brevete (OEAB)
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EM Ofi ciul Uniunii Europene 

pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

a Chinei
UA Ucraina
US Statele Unite 
 ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VC Saint Vincent şi 

Grenadines
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

În conformitate cu Legea, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifi că prioritatea, 
calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. O invenţie este brevetabilă, 
dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială. 

Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita 
brevet, personal sau prin reprezentant, şi trebuie să includă documentele prevăzute la art. 33 din Lege. 

În prezenta Secţiune se publică date privind cererile de brevet depuse, brevetele de invenţie acordate, 
brevetele de invenţie de scurtă durată acordate şi brevetele eliberate conform procedurii naţionale.

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.
В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патент, о предоставленных патентах на 

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

Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов  
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9 
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE 

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

 Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год 
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(46) Data publicării traducerii revendicărilor cererii de brevet european

 Date of publication of the translation of the claims of an European patent application

 Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент

 Data publicării traducerii revendicărilor modifi cate  

         Date of publication of the translation of the amended claims

         Дата публикации перевода измененной формулы

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat

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

         Дата публикации перевода титульного листа валидированного европейского патента                                              

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

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

 maintained in its amended form

         Дата публикации перевода титульного листа валидированного европейского патента  

 в измененной форме 

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

(67)   Numărul cererii transformate şi data transformării

         Number of converted patent application and date of conversion

         Номер преобразованной заявки и дата преобразования  

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

Стандартом ST.3 ВОИС

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

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

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

         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    

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

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

        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 

(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european

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

          Дата публикации заявки о валидации европейского патента

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

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

         Number and fi ling date of the European patent application

         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 

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

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

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

PUBLICATE DE AGEPI

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

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI

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

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

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

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

A0 – cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit 
  sau data priorităţii recunoscute
     –  patent application published before the established term of 18 months after the fi ling date 

  or recognized priority date

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

  с даты подачи или даты признанного приоритета

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

 – patent application published within the established term with a search report

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

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

 – patent application published within the established term without a search report

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

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

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

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

A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt 

  (bibliografi că) a documentului

 – patent application published with corrected or modifi ed fi rst page of the document

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

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

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

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

  любой части документа

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

 – granted patent for invention, amended after opposition procedures

 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение
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C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau anulare
 – issued patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
 – выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения 
  или признания патента недействительным 

C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt (bibliografi că) a documentului
 – issued patent for invention with corrections or amendments to the front (bibliographic) page of the document
 – выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа

C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului
 – issued patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
 – выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в любой части документа

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

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

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

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

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

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

документа

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

U0  – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată înainte de termenul legal 
  de 18 luni de la data de depozit sau data priorităţii recunoscute
  – short-term patent application published before the established term of 18 months 
  after the fi ling date or recognized priority date
  – заявка на краткосрочный патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного 

срока с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

заявки)

Y – brevet de invenţie de scurtă durată acordat
 – granted short-term patent for invention
 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

Y3 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurii de opoziţie
 – granted short-term patent for invention, amended after opposition procedure 
 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный 

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

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

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

    Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

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

Y8 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt 
  (bibliografi că) a  documentului
 – granted short-term patent for invention with corrections or amendments to the front 
  (bibliographic) page of the document
 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 
  в титульном листе документа

Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului
 – granted short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с  изменениями или исправлениями в любой 

части документа

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

Z4 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
 – issued short-term patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
 – выданный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или 

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit
 – extended short-term patent for invention
 – продленный краткосрочный патент на изобретение

Z6 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de prelungire
 – extended short-term patent for invention, amended after extension procedure
 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

Z8 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modifi cări în pagina de capăt  
(bibliografi că) a documentului

 – issued or extended short-term patent for invention with corrections or amendments to the front (bibliographic) 
page of the document

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

Z9 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi 
 – issued or extended short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
 – выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE (CIB)
INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT PERFORMING  
OPERATIONS. TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NF9Y   Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată revalidate 
    List of revalidated short-term patents for invention
    Перечень восстановленных краткосрочных патентов на изобретения

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

    Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

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

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

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

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

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

Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке 
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их  
копии. 
Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе предста-

вить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося 
предметом заявки на патент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P

P

П 
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(21) a 2015 0086 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A01N 43/00 (2006.01) 

A01N 43/14 (2006.01) 
A01N 43/08 (2006.01) 
A01N 43/24 (2006.01) 
A01N 43/34 (2006.01) 
A01N 43/64 (2006.01) 
A01N 41/04 (2006.01) 
A01N 29/10 (2006.01) 
A01N 37/02 (2006.01) 
A01N 37/18 (2006.01) 
A01N 37/32 (2006.01) 
A01N 39/02 (2006.01) 
A01N 31/06 (2006.01) 
A01N 29/02 (2006.01) 
A01N 33/04 (2006.01) 

(22) 2015.02.12 
(67) s 2015 0016, 2015.09.14 
(71) NICUŞOR Valeriu, MD; PAMUJAC Nicolae, MD 
(72) NICUŞOR Valeriu, MD; PAMUJAC Nicolae, MD 
(74) CRASNOVA Nadejda 
(54) Compozi ţie erbicidic ă şi procedeu de 

combatere a buruienilor  
(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular 

la o compoziţie erbicidă şi la un procedeu de 
utilizare a acesteia pentru combaterea vege-
taţiei nedorite în culturile de sfeclă de zahăr. 
Compoziţia, conform invenţiei, conţine cel pu-
ţin cinci componente din grupul A constituit 
din: fenmedifam, desmedifam, etofumesat, 
lenacil, clopiralid, triflusulfuron-metil, clorida-
zon, quinmerak, metamitron, dimetenamid-p, 
s-metolaclor şi metazaclor şi, cel puţin, un 
component din grupul B constituit din: tepra-
loxidim, haloxifop-R-estermetilic, fluazifop-P-
butil, cletodim, quizalofop-P-etil, quizalofop-P-
tefuril, propaquizafop, cetoxidim, într-un raport 
al amestecului de componente din gurpul A şi 
componentului(telor)  din grupul B respectiv 
de (0,5…1,5) : (0,7…0,06). 
Procedeul, conform invenţiei, prevede trata-
rea plantelor de 1…3 ori cu compoziţia erbici-
dă prin aplicare din avion cu un consum de 
5…50 L/ha, iar prin introducere terestră cu un 
consum de 5…200 L/ha. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Herbicidal composition and method for 
controlling weeds  

(57) The invention relates to agriculture, particular-
ly to a herbicidal composition and a method of 
use thereof for controlling undesirable vegeta-
tion in sugar beet crops. 

 
 
 
 
 

The composition, according to the invention, 
comprises at least five Group A components, 
consisting of: phenmedipham, desmedipham, 
ethofumesate, lenacil, chlopyralid, triflusulfu-
ron-methyl, chloridazon, quinmerak, metami-
tron, dimethenamid-p, s-metolachlor and me-
tazachlor and at least one Group B compo-
nent, consisting of: tepraloxydim, haloxyfop-
R-methyl ester, fluazifop-P-butyl, clethodim, 
quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, pro-
paquizafop, cetoxidim, in a ratio of the mixture 
of Group A components and one Group B 
component(s) of (0.5…1.5): (0.7…0.06) re-
spectively. 
The method, according to the invention, pro-
vides for the treatment of plants 1…3 times 
with the herbicidal composition by aerial ap-
plication with a consumption of 5…50 L/ha, 
and by ground application with a consumption 
of 5…200 L/ha. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Гербицидная композиция и способ 
борьбы с сорняками 

(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-
ству, в частности к гербицидной компози-
ции и к способу ее использования для 
борьбы с нежелательной растительностью 
в посевах сахарной свеклы. 
Композиция, согласно изобретению, со-
держит по крайней мере пять компонентов 
из группы А, состоящей из следующего: 
фенмедифам, десмедифам, этофумезат, 
ленацил, клопиралид, трифлусульфурон-
метил, хлоридазон, квинмерак, метами-
трон, диметенамид-P, s-метолахлор и ме-
тазахлор и, по крайней мере, один компо-
нент из группы В, состоящей из следующе-
го: тепралоксидим, халоксифоп-R-метило-
вый эфир, флуазифоп-П-бутил, клетодим, 
квизалофоп-П-этил, квизалофоп-П-тефу-
рил, пропаквизафоп, цетоксидим, в соот-
ношении смеси компонентов из группы А и 
компонента(тов) из группы В (0,5…1,5) : 
(0,7…0,06) соответственно. 
Способ, согласно изобретению, предусма-
тривает обработку растений 1…3 раза гер-
бицидной композицией авиа нанесением с 
расходом 5…50 л/га, а наземным внесени-
ем с расходом 5…200 л/га. 

 
 П. формулы: 2 
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(21) a 2016 0033 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A43B 1/00 (2006.01) 

A43B 13/22 (2006.01) 
(22) 2014.10.01 
(31) AN2013A000181 
(32) 2013.10.03 
(33) IT 
(85) 2016.03.24 
(86) PCT/EP2014/002675, 2014.10.01 
(87) WO 2015/049053 A1, 2015.04.09 
(71) AL.PI. S.R.L., IT 
(72) BIANCUCCI Demetrio, IT; BRASCA Alfredo, 

IT 
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Talpă antiderapant ă cu o structur ă 

alveolar ă 
(57) Invenţia se referă la sectorul de încălţăminte, 

în special la tălpi antiderapante. 
Talpa antiderapantă conţine pe toc şi pe 
pingeaua frontală câte un sector cu structură 
alveolară, celulele căreia constau din pereţi 
(2), care converg într-un orificiu (3) cu forma-
rea unei suprafeţe în formă de pâlnie. Fiecare 
orificiu (3) este executat străpuns, trece prin 
grosimea tălpii (1), şi comunică cu un canal 
transversal (4) pentru scurgere laterală, exe-
cutat în interiorul tălpii (1). 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Non-slip tread with alveolar structure  
(57) The invention concerns the footwear sector, 

particularly the non-slip treads. 
The non-slip tread has in correspondence of 
the heel and the front half-sole two areas with 
alveolar structure, whose cells consist of walls 
(2) converging on a hole (3) to form a funnel-
shaped surface. Each hole (3) is a through 
hole, passes right through the thickness of the 
tread (1) and communicates with a transverse 
channel (4) for lateral outflow made inside the 
tread (1).  

 
  Claims: 3 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Нескользящая подошва с альвеолярной 
структурой 

(57) Изобретение относится к обувной отрасли, 
в частности к нескользящим подошвам. 
Нескользящая подошва содержит на каб-
луке и передней подметке по участку с 
альвеолярной структурой, ячейки которой 
состоят из стен (2), сходящихся в одно от-

верстие (3), с образованием воронкооб-
разной поверхности. Каждое отверстие (3) 
выполнено сквозным, проходит через тол-
щину подошвы (1), и сообщено с попереч-
ным каналом (4) для бокового оттока, вы-
полненным внутри подошвы (1). 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 5 

 
 
 

 
(21) a 2015 0026 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C02F 11/04 (2006.01) 

C12P 5/02 (2006.01) 
C02F 103/20 (2006.01) 
C02F 103/32 (2006.01) 

(22) 2015.03.11 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72) COVALIOV Victor, MD; BOBEICĂ Valentin, MD; 

COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; 
MORARU Vasile, MD; TIMOFTE Natalia, MD 

(54) Procedeu de ob ţinere anaerob ă a bioga-
zului  

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume 
la un procedeu de obţinere anaerobă a bio-
gazului din deşeuri agroindustriale. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede trata-
rea prealabilă a biomasei prin aducerea aces-
teia la umiditatea de 80…90%, fărâmiţarea 
ulterioară a substratului cu introducerea unui 
biocatalizator organic, fermentarea anaerobă 
în regim mezofil şi colectarea biogazului, toto-
dată în calitate de biomasă se utilizează un 
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amestec din borhot de la distilarea alcoolului, 
dejecţii de bovine şi/sau de găini, şi reziduuri 
dispersate de la prelucrarea cărnii cu mări-
mea particulelor solide de 20…100 µm în 
raport de masă 1 : (0,2…0,7) : (0,1…0,2), 
respectiv, în calitate de biocatalizator organic 
se utilizează suspensie de 50…70% din 
seminţe de castan Aesculus hippocastanum, 
obţinută prin zdrobirea şi măcinarea umedă 
până la dispersivitatea de 0,1…1,0 µm, ames-
tecată cu borhot de la distilarea alcoolului în 
calitate de fază lichidă care se injectează 
dozat în cantitate de 0,15…0,40 ml/L în bio-
masă la fermentarea anaerobă la un pH de 
6,5…8,5 şi amestecare periodică. 
Rezultatul constă în creşterea simultană a 
conţinutului de metan în biogaz şi a valorii lui 
calorice. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Process for anaerobic production of biogas  
(57) The invention relates to biotechnology, partic-

ularly to a process for anaerobic production of 
biogas from agro-industrial waste. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the pre-treatment of biomass by 
bringing it to a moisture of 80…90%, subse-
quent grinding of substrate with introduction of 
an organic biocatalyst, anaerobic fermentation 
in mesophilic regimen and collection of bio-
gas, at the same time as biomass is used a 
mixture of alcohol distillery waste, cattle ma-
nure and/or hen’s droppings and dispersed 
meat-processing production waste with the 
solid phase particle size of 20…100 µm in the 
weight ratio of 1: (0.2…0.7) : (0.1…0.2), re-
spectively, as organic biocatalyst is used a 
50…70% suspension of chestnut seeds of the 
Aesculus hippocastanum genus, obtained by 
crushing and wet milling to the dispersion of 
0.1…1.0 µm, mixed with alcohol distillery 
waste as a liquid phase, which is dispensedly 
injected in the amount of 0.15…0.40 ml/L into 
the biomass under anaerobic fermentation, at 
a pH of 6.5…8.5 and periodic mixing. 
The result consists in the simultaneous in-
crease of methane content in biogas and its 
caloric value. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ анаэробного получения биогаза  
(57) Изобретение относится к биотехнологии, а 

именно к способу анаэробного получения 
биогаза из агропромышленных отходов. 

Способ, согласно изобретению, предусма-
тривает предварительную обработку био-
массы путем доведения ее до влажности 
80…90%, последующее измельчение суб-
страта с введением органического биока-
тализатора, анаэробное сбраживание в 
мезофильном режиме и сбор биогаза, при 
этом в качестве биомассы используется 
смесь из спиртовой барды, навоза крупно-
го рогатого скота и/или куриного помета и 
диспергированные отходы мясоперераба-
тывающих производств с размером частиц 
твердой фазы 20…100 мкм при массовом 
соотношении 1 : (0,2…0,7) : (0,1…0,2), со-
ответственно, в качестве органического 
биокатализатора используется 50…70% 
суспензия из семян каштана Aesculus 
hippocastanum, полученная путем дробле-
ния и мокрого помола до дисперсности  
0,1…1,0 мкм, смешанная  спиртовой бар-
дой, в качестве жидкой фазы, которая до-
зировано инжектируется в количестве 
0,15…0,40 мл/л в биомассу при анаэроб-
ном сбраживании, при рН 6,5…8,5 и пе-
риодическим перемешиванием. 
Результат состоит в одновременном уве-
личении содержания метана в биогазе и 
его теплотворной способности. 

 
 П. формулы: 2 
 
 
(21) a 2016 0038 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 401/14 (2006.01) 

C07D 405/14 (2006.01) 
C07D 413/14 (2006.01) 
A01N 43/56 (2006.01) 
A01N 43/78 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 403/04 (2006.01) 
C07D 407/14 (2006.01) 
C07D 409/14 (2006.01) 
C07D 413/04 (2006.01) 
C07D 417/04 (2006.01) 
C07D 417/14 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 513/04 (2006.01) 
A01P 5/00 (2006.01) 
A01P 7/00 (2006.01) 
A01P 9/00 (2006.01) 

(22) 2014.09.09 
(31) 61/877329 
(32) 2013.09.13 
(33) US 
(85) 2016.04.06 
(86) PCT/US2014/054671, 2014.09.09 
(87) WO 2015/038503 A1, 2015.03.19 
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, 

US 
(72) CLARK David Alan, US; FRAGA Breena 

Gloriana, US; ZHANG Wenming, US 
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(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Pesticide azolice biciclice substituite cu 

heterociclu  
(57) Se dezvăluie compuşii cu Formula 1, inclusiv 

toţi izomerii geometrici şi stereoizomerii, N-
oxizii şi sărurile acestora, 

 
                                         
în care Q este 
    

                     
iar A, R1, m, X1, X2, X3, X4, Y1, Y2 şi Y3 sunt 
definiţi în cererea de brevet. 
De asemenea, sunt dezvăluite compoziţii care 
conţin compuşi cu Formula 1 şi metode de 
combatere a unui dăunător nevertebrat 
constând în punerea în contact a dăunătorului 
nevertebrat sau a habitatului acestuia cu o 
cantitate efectivă din punct de vedere biologic 
de compus sau compoziţie conform invenţiei. 

 
  Revendicări: 16 

* 
*     * 

(54) Heterocycle-substituted bicyclic azole pes-
ticides  

(57) Disclosed are compounds of Formula 1, in-
cluding all geometric isomers and stereoiso-
mers, N-oxides, and salts thereof, 

 
wherein Q is 

 
                                                  
and A, R1, m, X1, X2, X3, X4, Y1, Y2 and Y3 are 
as defined in the disclosure. 
Also disclosed are compositions containing 
the compounds of Formula 1 and methods for 
controlling an invertebrate pest comprising 
contacting the invertebrate pest or its envi-
ronment with a biologically effective amount of 
a compound or a composition of the invention.  

 
  Claims: 16 

* 
*     * 

(54) Бициклические азольные пестициды 
замещенные гетероциклом 

(57) Раскрываются соединения Формулы 1, 
включая все геометрические изомеры и 
стереоизомеры, N-окислы и их соли, 

 
                                         
где Q  
                        

 
 
а A, R1, m, X1, X2, X3, X4, Y1, Y2 и Y3 опреде-
лены в патентной заявке. 
Также раскрыты композиции содержащие 
соединения Формулы 1 и методы борьбы с 
беспозвоночным вредителем, которые 
включают контактирование беспозвоночно-
го вредителя или его среды обитания с 
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биологически эффективным количеством 
соединения или композиции согласно изо-
бретению. 

 
 П. формулы: 16 
 

 
(21) a 2016 0017 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 487/04 (2006.01) 

A61K 31/519 (2006.01) 
(22) 2014.07.29 
(31) 61/860197 
(32) 2013.07.30 
(33) US 
(85) 2016.02.22 
(86) PCT/US2014/048733, 2014.07.29 
(87) WO 2015/017460 A1, 2015.02.05 
(71) GILEAD CONNECTICUT INC., US 
(72) FUNG Peter Chee-chu, US; STEFANIDIS 

Dimitrios, US; VIZITIU Dragos, US; ELFORD 
Tim G., US; HURREY Michael Laird, US 

(74) MARGINE Ion 
(54) Polimorf al inhibitorilor SYK  
(57) Invenţia se referă la polimorfi ai unei sări de 

bis-mesilat al unui compus cu formula I: 

 (I), 
sau ai unui hidrat al acesteia. Sarea de bis-
mesilat poate fi descrisă ca un compus cu 
formula IA: 

 (IA). 
Invenţia se referă, de asemenea, la procedee 
de preparare a acestora, la compoziţiile re-
spective şi la metode pentru tratamentul 
cancerului şi bolilor autoimune. 

 
  Revendicări: 34 
  Figuri: 23 

* 
*     * 

 
 

(54) Polymorph of SYK inhibitors  
(57) The invention relates to polymorphs of a bis-

mesylate salt of a compound of Formula I: 

(I), 
or a hydrate thereof. The bis-mesylate salt 
may also be depicted as a compound of For-
mula IA: 

(IA). 
The invention also relates to compositions 
thereof, methods for their preparation and 
methods for treating cancer and autoimmune 
diseases. 

 
  Claims: 34 
  Fig.: 23 

* 
*     * 

(54) Полиморф ингибиторов SYK 
(57) Изобретение относится к полиморфам со-

ли бис-мезилата соединения формулы I: 

 (I), 
или ее гидрата. Соль бис-мезилата может 
быть описана в виде соединения формулы 
IA: 

 (IA). 
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Изобретение относится также к способам 
их получения, к соответствующим компо-
зициям и к методам лечения рака и ауто-
иммунных болезней. 

 
 П. формулы: 34 
 Фиг.: 23 
 

 
(21) a 2015 0117 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07F 9/54 (2006.01) 

A61P 35/04 (2006.01) 
A61K 31/662 (2006.01) 

(22) 2014.04.07 
(31) PV 2013-308; PV 2014-66 
(32) 2013.04.24; 2014.01.29 
(33) CZ; CZ 
(85) 2015.11.20 
(86) PCT/CZ2014/000035, 2014.04.07 
(87) WO 2014/173374 A1, 2014.10.30 
(71) SMART BRAIN S.R.O., CZ; 

BIOTECHNOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR V.V.I., 
CZ; NEUŽIL Jiří, CZ; KKCG PLC, CY 

(72) ŠTURSA Jan, CZ; WERNER Lukáš, CZ; 
NEUŽIL Jiří, CZ 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Deriva ţi de tamoxifen pentru tratamentul 

afec ţiunilor neoplazice, în special cu nivel 
înalt de protein ă HER2 

(57) Prezenta invenţie se referă la noi izomeri E/Z 
direcţionaţi mitocondrial ai derivaţilor de 
trifenilfosfoniu alifatic ai tamoxifenului, în care 
lanţul alifatic este alchil sau alchenil, şi la 
sărurile aminice terţiare corespunzătoare ale 
acestora, şi/sau la amestecurile acestora 
(MitoTax). Derivaţii de alchil trifenilfosfoniu ai 
tamoxifenului au formula generală (I), în care 
n=8…12, iar Z se selectează din grupa de 
săruri organice sau de săruri anorganice. 
Derivaţii de alchenil trifenilfosfoniu ai tamoxi-
fenului au formula generală IA, în care 
n=6…10, iar Z are semnificaţiile definite mai 
sus. Aceşti compuşi sunt aplicabili pentru tra-
tamentul bolilor neoplazice, în special al celor 
cu niveluri înalte de proteină HER2. Medica-
mentul pentru tratamentul bolilor neoplazice, 
conform prezentei invenţii, conţine cel puţin 
un izomer E/Z al derivaţilor de trifenilfosfoniu 
alifatic ai tamoxifenului cu formula generală (I) 
şi/sau IA, sau sărurile lor corespunzătoare ale 
aminelor terţiare. 

 

 
                                              IA 

 
  Revendicări: 14 
  Figuri: 19 

* 
*     * 

(54) Tamoxifen derivatives for treatment of ne-
oplastic diseases, especially with high 
HER2 protein level 

(57) The invention relates to new mitochondrially 
targeted E/Z isomers of aliphatic triphenyl-
phosphonium derivatives of tamoxifen, where 
the aliphatic chain is alkyl or alkenyl, and their 
corresponding tertiary amine salts and/or their 
mixture (MitoTAX). Alkyl triphenylphospho-
nium derivatives of tamoxifen have the gene-
ral formula (I), where n=8 to 12 and where Z 
is selected from the group of organic salts or 
inorganic salts. Alkenyl triphenylphosphonium 
derivatives of tamoxifen have the general 
formula IA, where n=6 to 10 and where Z has 
the above mentioned meaning. These com-
pounds are applicable for the treatment of ne-
oplastic diseases, especially those with high 
HER2 protein levels. The drug for the treat-
ment of neoplastic diseases, according to the 
invention, contains at least one E/Z isomer of 
aliphatic triphenylphosphonium derivatives of 
tamoxifen of the general formula (I) and/or IA 
or their corresponding tertiary amine salts. 

 

IA 
 
  Claims: 14 
  Fig.: 19 

* 
*     * 
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(54) Производные тамоксифена для лечения 
опухолевых заболеваний, в частности с 
высоким уровнем белка HER2  

(57) Настоящее изобретение относится к но-
вым изомерам E/Z митохондриально наце-
ленных производных алифатического три-
фенилфосфония тамоксифена, в которых 
алифатическая цепь является алкил или 
алкенил, и к соответствующим солям тре-
тичных аминов, и/или к их смесям 
(MitoTax). Производные алкил трифенил-
фосфония тамоксифена имеют общую 
формулу (I), в которой n = 8…12, а Z вы-
бран из группы органических или неорга-
нических солей. Производные алкенил 
трифенилфосфония тамоксифена имеют 
общую формулу IA, в которой n = 6…10, а 
Z имеет значения, определенные выше. 
Эти соединения являются эффективными 
для лечения опухолевых заболеваний, 
особенно с высокими уровнями белка 
HER2. Лекарство для лечения опухолевых 
заболеваний, в соответствии с настоящим 
изобретением, содержит, по меньшей ме-
ре, один изомер E/Z производных алифа-
тического трифенилфосфония тамоксифе-
на общей формулы (I) и/или IA, или их со-
ответствующие соли третичных аминов. 

 
                                          

 
                                              IA 

 
 П. формулы: 14 
 Фиг.: 19 
 

 
(21) a 2016 0027 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C12N 15/39 (2006.01) 

A61K 39/285 (2006.01) 
(22) 2014.08.22 
(31) 61/868978 
(32) 2013.08.22 
(33) US 
(85) 2016.03.18 

(86) PCT/US2014/052308, 2014.08.22 
(87) WO 2015/027163 A1, 2015.02.26 
(71) UNIVERSITY OF PITTSBURGH - OF THE 

COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER 
EDUCATION, US 

(72) THORNE Stephen Howard, US 
(74) LAZICOV Tatiana 
(54) Terapii imuno-oncolitice 
(57) Prezenta invenţie se referă la virusuri oncolitice 

de vaccin variolic, modificate pentru a stimula 
imunitatea antitumorală şi/sau a diminua 
imunitatea gazdei şi/sau răspunsul anticorpilor 
gazdei împotriva virusului. Aceasta se bazea-
ză, cel puţin în parte, pe descoperirea că 
virusul oncolitic de vaccin variolic (i) purtând o 
deleţie genomică a genei, reduce imunitatea 
celulelor T (proteina de legare a interleucinei-
18); (ii) tratat cu enzima sialidază, se consideră 
că reduce activarea TLR2 şi, astfel, răspunsul 
anticorpilor; (iii) poartă gena care amplifică 
inducerea limfocitelor T citotoxice (de exemplu, 
TRIF) şi/sau (iv) reduce numărul de celule 
tumorale supresoare de origine mieloidă prin 
reducerea cantităţii de prostaglandină E2, ce 
duce la reducerea creşterii tumorii. Astfel, 
prezenta invenţie se referă la virusuri imuno-
oncolitice de vaccin variolic şi la metode de 
utilizare a acestora în tratamentul tumorilor 
maligne. 

 
  Revendicări: 24 
  Figuri: 30 

* 
*     * 

(54) Immuno-oncolytic therapies 
(57) The present invention relates to oncolytic 

vaccinia viruses which have been modified to 
promote anti-tumor immunity and/or reduce 
host immunity and/or antibody response 
against the virus. It is based, at least in part, 
on the discovery that oncolytic vaccinia virus 
(i) bearing a genome deletion of a gene that 
reduces T cell immunity (interleukin-18 bind-
ing protein); (ii) treated with a sialidase en-
zyme which is believed to reduce TLR2 acti-
vation and therefore the antibody response; 
(iii) carrying a gene that enhances cytotoxic T 
lymphocyte induction (e.g., TRIF) and/or (iv) 
reduces tumor myeloid-derived suppressor 
cells by reducing prostaglandin E2 reduces 
tumor growth. Accordingly, the present inven-
tion provides for immunooncolytic vaccinia vi-
ruses and methods of using them in the 
treatment of cancers. 

 
  Claims: 24 
  Fig.: 30 

* 
*     * 
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(54) Иммуноонколитические терапии 
(57) Настоящее изобретение относится к онколи-

тическим вирусам осповакцины, модифици-
рованным для повышения противоопухоле-
вого иммунитета и/или снижения иммуните-
та хозяина и/или ответ антител хозяина 
против вируса. Оно основано, по меньшей 
мере частично, на обнаружении того, что 
онколитический вирус осповакцины, (i) не-
сущий геномную делецию гена, уменьшает 
Т-клеточный иммунитет (белка, связываю-
щего интерлейкин-18); (ii) обработанный 
ферментом сиалидазой, уменьшает актива-
цию TLR2 и, таким образом, ответ антител; 
(iii) несет ген, усиливающий индукцию цито-
токсических Т-лимфоцитов (например TRIF) 
и/или (iv) уменьшает количество опухоле-
вых супрессорных клеток миелоидного 
происхождения посредством уменьшения 
количества простагландина Е2, что приво-
дит к уменьшению роста опухоли. Соот-
ветственно, настоящее изобретение отно-
сится к иммуноонколитическим вирусам ос-
повакцины и к способам их применения в 
лечении злокачественных опухолей. 

 
 П. формулы: 24 
 Фиг.: 30 
 
 

 
(21) a 2015 0012 (13) A2 
(51) Int. Cl.: F21W 121/00 (2006.01) 

H05B 37/02 (2006.01) 
(22) 2015.02.02 
(71)(72) IONCU Călin, MD 
(54) Egalizator audio pe LED  
(57) Invenţia se referă la un egalizator audio pe 

diode electroluminescente (LED), utilizat pen-
tru iniţierea unor efecte de iluminare, transfor-
mând frecvenţa audio în semnale luminoase. 
Egalizatorul audio include o schemă de bază 
(1), un adaptor LPT (2) cu 25 de ieşiri, 12 
rezistoare (3), 12 diode luminiscente (4) şi un 
soft special (WndLpt) pentru a schimba modu-
rile de funcţionare. 
Egalizatorul audio are construcţie simplă, fia-
bilitate înaltă, mai multe moduri de funcţionare 
şi control maxim cu ajutorul calculatorului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 

(54) Audio equalizer on LED  
(57) The invention relates to an audio equalizer on 

light-emitting diodes (LED), used for the 
introduction of lighting effects, converting so-
und frequency into light signals. 
The audio equalizer comprises a main circuit 
(1), a LPT adapter (2) with 25 outputs, 12 re-
sistors (3), 12 light-emitting diodes (4), and 
special software (WndLpt) to change the 
modes of operation. 
The audio equalizer has a simple design, high 
reliability, multiple modes of operation and 
maximum control with the help of computer. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Аудио уравнитель на светоизлучающих 
диодах 

(57) Изобретение относится к аудио уравните-
лю на светоизлучающих диодах, исполь-
зуемому для введения световых эффек-
тов, преобразуя частоту звука в световые 
сигналы. 
Аудио уравнитель включает основную 
схему (1), адаптер LPT (2) с 25 выходами, 
12 резисторов (3), 12 светоизлучающих 
диодов (4) и специальный софт (WndLpt) 
для смены режимов работы. 
Аудио уравнитель имеет простую конст-
рукцию, высокую надежность, множество 
режимов работы и максимальный контроль 
с помощью компьютера. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

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

 

O 

A 

Л 
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(11) 4430 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 31/4196 (2006.01) 

A61K 31/513 (2006.01) 
A61K 9/20 (2006.01) 
A61P 31/14 (2006.01) 

(21) a 2014 0058 
(22) 2012.11.27 
(31) 61/564,500; PCT/US2012/055621; 61/707,459; 

13/661,509 
(32) 2011.11.29; 2012.09.14; 2012.09.28; 2012.10.26 
(33) US; US; US; US 
(85) 2014.06.17 
(86) PCT/US2012/066605, 2012.11.27 
(87) WO 2013/082003 A1, 2013.06.06 
(71)(73) GILEAD PHARMASSET LLC, US 
(72)  CLEARY Darryl G., US; REYNOLDS Charles 

J., US; BERREY Miriam Michelle, US; 
HINDES Robert G., US; SYMONDS William T., 
US; RAY Adrian S., US; MO Hongmei, US; 
HEBNER Christy M., US; OLIYAI Reza, US; 
ZIA Vahid, US; STEFANIDIS Dimitrios, US; 
PAKDAMAN Rowchanak, US; CASTEEL 
Melissa Jean, US 

(74) MARGINE Ion 
(54) Compoziţii şi metode de tratament al 

hepatitei virale C 
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 

farmacologie şi boli infecţioase, în special la 
compoziţii şi forme medicamentoase stan-
dardizate pentru tratamentul hepatitei virale C. 
Compoziţia farmaceutică conţine:  
a) circa 25% până la circa 35% m/m de formă 
cristalină cu structura: 

(GS-7977); şi  
b) cel puţin un excipient acceptabil farma-
ceutic, unde valorile unghiului de reflexie 2Θ (°) 
ale formei cristaline GS-7977 determinate prin 
metoda XRPD sunt aproximativ: 6,1 şi 12,7. 
Conform invenţiei, de asemenea, sunt dez-
văluite metode de tratare a pacienţilor cu 
hepatită virală C, care includ administrarea  
 
 
 
 
 

pentru o perioadă anumită de timp a unor 
cantităţi eficiente de GS-7977 şi de ribavirină 
fără interferon. 

 
  Revendicări: 37 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Compositions and methods for treating 
hepatitis C virus 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to pharmacology and infectious diseases, 
namely to compositions and unit dosage 
forms for the treatment of hepatitis C virus in-
fection. 
The pharmaceutical composition comprises: 
a) about 25% to about 35% w/w of crystal-
line form having the structure: 

(GS-7977); and 
b) at least one pharmaceutically acceptable 
excipient, wherein the crystalline GS-7977 
has HRPD 2θ-reflections (°) at about: 6.1 
and 12.7.  
According to the invention, also disclosed are 
methods of treating subjects infected with 
hepatitis C virus comprising administering to 
the subjects for a time period effective 
amounts of GS-7977 and of interferon-free 
ribavirin. 

 
  Claims: 37 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Композиции и методы лечения вирус-
ного гепатита С 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к фармакологии и к инфекцион-
ным заболеваниям, в частности к компо-
зициям и стандартизированным лекарст-
венным формам для лечения вирусного 
гепатита С. 
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Фармацевтическая композиция содержит: 
а) около 25% до около 35% м/м кристалли-
ческой формы структурой: 

(GS-7977); и 
б) по меньшей мере один фармацевтиче-
ски приемлемый наполнитель, где значе-
ния угла отражения 2Θ (°) кристалличе-
ской формы GS-7977 определенных по 
методу XRPD являются приблизительно 
6,1 и 12,7. 
Согласно изобретению, также представ-
лены методы лечения пациентов с вирус-
ным гепатитом С, которые включают на-
значение в течение периода времени эф-
фективных количеств GS-7977 и рибави-
рина без интерферона. 

 
 П. формулы: 37 
 Фиг.: 3 
 

 
(11) 4431 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C02F 3/28 (2006.01) 

C02F 11/04 (2006.01) 
C12M 1/00 (2006.01) 
C12M 1/06 (2006.01) 
F03D 3/04 (2006.01) 
F03D 9/00 (2006.01) 
F03D 9/14 (2016.01) 
F03D 9/30 (2016.01) 
F24J 2/04 (2016.01) 

(21) a 2015 0045 
(22) 2015.05.07 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72) COVALIOV Victor, MD; POLEACOV Mihail, MD; 

VUILLERMOZ Alexandre, MD; COVALIOVA 
Olga, MD 

(54) Instalaţie de obţinere a biogazului cu 
sisteme de surse regenerabile de energie 

(57) Invenţia se referă la sursele netradiţionale de 
energie, în particular la instalaţii de obţinere  
 

 
 
 

a biogazului cu sisteme de surse regenera-
bile de energie, şi poate fi utilizată în diferite 
ramuri ale agriculturii şi în industria de prelu-
crare pentru obţinerea biogazului. 
Instalaţia de obţinere a biogazului cu sisteme 
de surse regenerabile de energie conţine un 
rezervor-reactor (1) termoizolat cu racorduri 
de alimentare (6) cu biomasă şi evacuare 
(23) a biomasei prelucrate şi o ţeavă (17) de 
evacuare a gazelor, unită cu un gazgolder 
(21). Pe corpul rezervorului-reactor (1) este 
fixat un colector (4) solar cu un sistem de 
conducte (3), unite cu încălzitoare (2) tubu-
lare. Pe partea exterioară a corpului rezervo-
rului-reactor (1) este fixată o turbină eoliană 
(13) cu palete (14), fixate pe arborele (8) 
central al turbinei eoliene (13), partea infe-
rioară a căruia este amplasată în rezervorul-
reactor (1). Totodată pe partea inferioară a 
arborelui (8) sunt fixate agitatoare de formă 
elicoidală (9) şi cu bare (10). 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Biogas plant with renewable energy 
source systems  

(57) The invention relates to non-traditional ener-
gy sources, in particular to biogas plants with 
renewable energy source systems, and can be 
used in various fields of agriculture and pro-
cessing industry for the production of biogas. 
The biogas plant with renewable energy 
source systems comprises a heat-insulated 
reservoir-reactor (1) with biomass supply (6) 
and processed biomass discharge (23) noz-
zles and a gas-outlet pipe (17), connected to 
a gasholder (21). On the body of the reser-
voir-reactor (1) is fixed a solar collector (4) 
with a pipe system (3), connected to tubular 
heaters (2). On the outside of the body of the 
reservoir-reactor (1) is secured a wind tur-
bine (13) with blades (14), fixed on the cen-
tral shaft (8) of the wind turbine (13), the 
lower part of which is placed in the reservoir-
reactor (1). At the same time, on the lower 
part of the shaft (8) are fixed spiral (9) and 
rod (10) mixers. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Биогазовая установка с системами во-
зобновляемых источников энергии  

(57) Изобретение относится к нетрадиционным 
источникам энергии, в частности к биога-
зовым установкам с системами возобнов-
ляемых источников энергии, и может быть 
использовано в различных областях сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности для получения биогаза. 
Биогазовая установка с системами возоб-
новляемых источников энергии содержит 
теплоизолированный резервуар-реактор 
(1) с патрубками подачи (6) биомассы и 
отвода (23) переработанной биомассы и 
газоотводящей трубой (17), соединенной с 
газгольдером (21). На корпусе резервуа-
ра-реактора (1) закреплен солнечный кол-
лектор (4) с системой трубопроводов (3), 
соединенных с трубчатыми нагревателя-
ми (2). На внешней части корпуса резер-
вуара-реактора (1) закреплена ветротур-
бина (13) с лопастями (14), закрепленны-
ми на центральном валу (8) ветротурбины 
(13), нижняя часть которого размещена в 
резервуаре-реакторе (1). При этом на 
нижней части вала (8) закреплены спира-
левидная (9) и стержневая (10) мешалки. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 2 

 
 
 

 
(11) 4432 (13) B1 
(51) Int. Cl.: F01L 9/02 (2006.01) 

F01L 31/22 (2006.01) 
(21) a 2015 0068 
(22) 2015.07.23 
(71)(73) PETROV Oleg, MD 
(72)  PETROV Oleg, MD; VEILERT Vladimir, MD 
(54) Dispozitiv pentru dirijarea fazelor de 

distribuţie a gazelor şi a cursei supapei 
mecanismului de distribuţie a gazelor 
(variante) 

(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de 
motoare, în particular la dispozitive pentru 

dirijarea distribuţiei gazelor motorului cu 
ardere internă şi poate fi utilizată la pro-
ducerea motoarelor noi, precum şi pentru 
modernizarea motoarelor aflate în exploata-
re, în care este utilizată acţionarea supapelor 
de către arborele de distribuţie cu tacheţi 
hidraulici şi clapetă de acceleraţie.  
Dispozitivul pentru dirijarea fazelor de distri-
buţie a gazelor şi a cursei supapei mecanis-
mului de distribuţie a gazelor, conform primei 
variante, include o bucşă (2), în care este 
amplasat un piston plonjor (4) cu manta şi un 
canal axial cu o supapă de reţinere cu bilă 
(5). În partea de sus a pistonului plonjor (4) 
sunt executaţi dinţi longitudinali sau este 
instalat un sector cu dinţi longitudinali, care 
angrenează cu o cremalieră (7) sau cu un 
dispozitiv electric pentru dirijarea unghiului 
de întoarcere a pistonului plonjor (4), iar în 
peretele mantalei este executată o gură de 
transvazare pentru scurgerea uleiului (12). În 
peretele bucşei (2) sunt executate un orificiu 
lateral (3) de alimentare cu ulei şi tăieturi 
transversale profilate (9) şi (10) cu borduri 
pentru dirijarea deschiderii şi, respectiv, 
închiderii supapei mecanismului de distribu-
ţie a gazelor. Pe suprafaţa exterioară a 
bucşei (2) este executată o canelură (11) de 
evacuare a uleiului. De partea interioară a 
mantalei pistonului plonjor (4) este amplasat 
etanş cu posibilitatea glisării un piston (13). 
Dispozitivul, conform celei de-a doua varian-
te, se deosebeşte prin aceea că tăieturile 
profilate sunt executate în peretele mantalei 
pistonului plonjor, care este executată de o 
lungime redusă, totodată gura de transvaza-
re este executată în bucşă, iar pistonul este 
amplasat de partea interioară a bucşei. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Device for controlling the valve timing 
and the valve lift of the gas-distributing 
mechanism (embodiments) 

(57) The invention relates to propulsion engineer-
ing, in particular to devices for controlling the 
gas distribution of the internal combustion 
engine and may be used for the production 
of new engines, and for upgrading engines in 
service, in which is used the valve drive by 
the camshaft with hydraulic tappets and 
throttle gate. 
The device for controlling the valve timing 
and the valve lift of the gas-distributing 
mechanism, according to the first embodi-
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ment, comprises a bush (2), in which is in-
stalled a plunger (4) with a skirt and an axial 
channel with a ball check valve (5). In the 
upper part of the plunger (4) are made longi-
tudinal teeth or is installed a sector with lon-
gitudinal teeth which engage with a bar (7) or 
with an electric device for controlling the an-
gle of rotation of the plunger (4), and in the 
wall of the skirt is made an oil drain hole (12). 
In the wall of the bush (2) are made a side 
opening (3) for oil supply and shaped trans-
verse recesses (9) and (10) with control edg-
es for opening and, respectively, closing of 
the valve of the gas-distributing mechanism. 
On the outer surface of the bush (2) is made 
an oil discharge groove (11). From the inside 
of the plunger (4) skirt is hermetically placed, 
with the possibility of sliding, a piston (13).  
The device, according to the second embod-
iment, is characterized in that the shaped re-
cesses are made in the wall of the plunger 
skirt, which is made of reduced length, at the 
same time the drain hole is made in the 
bush, and the piston is installed from the in-
side of the bush. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Устройство для управления фазами 
газораспределения и подъемом клапа-
на газораспределительного механизма 
(варианты) 

(57) Изобретение относится к области двига-
телестроения, в частности к устройствам 
для управления газораспределением дви-
гателя внутреннего сгорания и может быть 
использовано для производства новых дви-
гателей, а также для модернизации двига-
телей находящихся в эксплуатации, в кото-
рых используется привод клапанов кулачко-
вым валом с гидравлическими толкателями 
и дроссельной заслонкой.  
Устройство для управления фазами газо-
распределения и подъемом клапана газо-
распределительного механизма, согласно 
первому варианту, включает втулку (2), в 
которой установлен плунжер (4) с юбкой и 
аксиальным каналом c шариковым обрат-
ным клапаном (5). В верхней части плун-
жера (4) выполнены продольные зубья 
или установлен сектор с продольными  
 
 
 
 

зубьями, которые входят в зацепление с 
рейкой (7) или с электрическим устройст-
вом для управления угла поворота плун-
жера (4), а в стенке юбки выполнено мас-
лосбрасывающее перепускное отверстие 
(12). В стенке втулки (2) выполнены боко-
вое отверстие (3) для снабжения маслом 
и поперечные фасонные вырезы (9) и (10) 
с кромками для управления открытием и, 
соответственно, закрытием клапана газо-
распределительного механизма. На внеш-
ней поверхности втулки (2) выполнена 
маслосбрасывающая канавка (11). С вну-
тренней стороны юбки плунжера (4) гер-
метично, с возможностью скольжения, ус-
тановлен поршень (13). Устройство, со-
гласно второму варианту, отличается тем, 
что фасонные вырезы выполнены в стен-
ке юбки плунжера, которая выполнена 
уменьшенной длины, при этом перепуск-
ное отверстие выполнено во втулке, а 
поршень установлен с внутренней сторо-
ны втулки. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 5 
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(54) Dispozitiv pentru dirijarea fazelor de dis-
tribuţie a gazelor şi a cursei supapei me-
canismului de distribuţie a gazelor 
(variante) 

(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de 
motoare, în particular la dispozitive pentru 
dirijarea distribuţiei gazelor motorului cu 
ardere internă şi poate fi utilizată la produce-
rea motoarelor noi, precum şi pentru moder-
nizarea motoarelor aflate în exploatare, în 
care acţionarea supapelor este efectuată de 
către arborele de distribuţie cu tacheţi hidra-
ulici şi clapetă de acceleraţie.  
Dispozitivul pentru dirijarea fazelor de distri-
buţie a gazelor şi a cursei supapei meca-
nismului de distribuţie a gazelor, conform 
primei variante, include o bucşă (2), în care 
este amplasat un piston plonjor (4) cu un 
suport sferic, o manta şi un canal axial cu o 
supapă de reţinere cu bilă (5). Pe pistonul 
plonjor (4), mai jos de suportul sferic sunt 
executaţi dinţi longitudinali sau este instalat 
un sector cu dinţi longitudinali, care angre-
nează cu o cremalieră (7) sau cu un dispo-
zitiv electric pentru dirijarea unghiului de 
întoarcere a pistonului plonjor (4), în peretele 
mantalei căruia este executată o gură de 
transvazare (9) pentru scurgerea uleiului. În 
peretele bucşei (2) este executat un orificiu 
lateral (3) de alimentare cu ulei şi o tăietură 
transversală profilată (10) cu borduri pentru 
dirijarea deschiderii supapei mecanismului 
de distribuţie a gazelor. Pe suprafaţa exteri-
oară a bucşei (2) este executată o canelură 
(11) de evacuare a uleiului. 
Dispozitivul, conform celei de-a doua varian-
te, se deosebeşte prin aceea că tăietura pro-
filată este executată în peretele mantalei 
pistonului plonjor, iar gura de transvazare es-
te executată în bucşă. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Device for controlling the valve timing 
and the valve lift of the gas-distributing 
mechanism (embodiments) 

(57) The invention relates to propulsion engineer-
ing, in particular to devices for controlling the 
gas distribution of the internal combustion 
engine and may be used for the production 
of new engines, and for upgrading engines in 
service, in which the valve drive is carried out 
by the camshaft with hydraulic tappets and 
throttle gate. 

The device for controlling the valve timing 
and the valve lift of the gas-distributing 
mechanism, according to the first embodi-
ment, comprises a bush (2), in which is in-
stalled a plunger (4) with a ball bearing, a 
skirt and an axial channel with a ball check 
valve (5). On the plunger (4) are made longi-
tudinal teeth, which engage with a bar (7) or 
with an electric device for controlling the an-
gle of rotation of the plunger (4), and in the 
wall of the skirt of which is made an oil drain 
hole (9) for oil discharge. In the wall of the 
bush (2) is made a side opening (3) for oil 
supply and a shaped transverse recess (10) 
with control edges for opening of the valve of 
the gas-distributing mechanism. On the outer 
surface of the bush (2) is made an oil dis-
charge groove (11). 
The device, according to the second embod-
iment, is characterized in that the shaped re-
cess is made in the wall of the plunger skirt, 
and the drain hole is made in the bush. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Устройство для управления фазами 
газораспределения и подъемом клапа-
на газораспределительного механизма 
(варианты) 

(57) Изобретение относится к области двига-
телестроения, в частности к устройствам 
для управления газораспределением дви-
гателя внутреннего сгорания и может 
быть использовано при производстве но-
вых двигателей, а также для модерниза-
ции двигателей находящихся в эксплуата-
ции, в которых привод клапанов выполня-
ется кулачковым валом с гидравлически-
ми толкателями и дроссельной заслонкой.  
Устройство для управления фазами газо-
распределения и подъемом клапана газо-
распределительного механизма, согласно 
первому варианту, включает втулку (2), в 
которой установлен плунжер (4) с шаро-
вой опорой, юбкой и аксиальным каналом 
c шариковым обратным клапаном (5). На 
плунжере (4) выполнены продольные зу-
бья или установлен сектор с продольными 
зубьями, которые входят в зацепление с 
рейкой (7) или с электрическим устройст-
вом для управления угла поворота плун-
жера (4), в стенке юбки которого выполне-
но маслосбрасывающее перепускное от-
верстие (9) для слива масла. В стенке  
 



 MD - BOPI 8/2016   INVENTIONS 

 
30

втулки (2) выполнено боковое отверстие 
(3) снабжения маслом и поперечный фа-
сонный вырез (10) с кромками для управ-
ления открытием клапана газораспреде-
лительного механизма. На внешней по-
верхности втулки (2) выполнена масло-
сбрасывающая канавка (11).  
Устройство, согласно второму варианту, 
отличается тем, что фасонный вырез вы-
полнен в стенке юбки плунжера, а перепу-
скное отверстие выполнено во втулке. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 5 
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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) 1059 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01C 1/00 (2006.01) 

A01N 59/00 (2006.01) 
A01P 21/00 (2006.01) 
B82B 3/00 (2006.01) 
C01G 49/08 (2006.01) 

(21) s 2016 0029 
(22) 2016.02.29 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD 
(72)  GUŢUL Tatiana, MD; MIRONIC Tatiana, MD; 

NICORICI Andrei, MD 
(54) Procedeu de tratare a semin ţelor de 

pepene galben  
(57) Invenţia se referă la utilizarea nanotehnolo-

giilor în agricultură, în particular la tratarea 
seminţelor şi creşterea răsadurilor. 
Procedeul de tratare a seminţelor de pepene 
galben include înmuierea seminţelor înainte 
de semănat timp de 2…3 ore într-o soluţie 
apoasă coloidală de nanoparticule de ma-
gnetit stabilizate cu poli-N-vinilpirolidonă 
Fe3O4/PVP în concentraţie de 20…100 mg/L 
şi cu dimensiunile de 10…20 nm, concentra-
ţia poli-N-vinilpirolidonei utilizate fiind de 
0,005…0,01 mol/L. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Process for treating melon seeds   
(57) The invention relates to the use of nanotech-

nology in agriculture, in particular to the 
treatment of seeds and growing of seedlings. 
The process for treating melon seeds com-
prises soaking of seeds before sowing for 
2…3 hours in an aqueous colloidal solution 
of magnetite nanoparticles stabilized with 
poly-N-vinylpyrrolidone Fe3O4/PVP in the 
concentration of 20…100 mg/L and with the 
dimensions of 10…20 nm, the concentration 
of used poly-N-vinylpyrrolidone being of 
0.005…0.01 mol/L. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Способ обработки семян дыни 
(57) Изобретение относится к использованию 

нанотехнологий в сельском хозяйстве, в 
частности к обработке семян и выращи-
ванию рассады. 

 
 

Способ обработки семян дыни включает 
замачивание семян перед посевом в те-
чение 2…3 часов в коллоидном водном 
растворе наночастиц магнетита стабили-
зированных поли-N-винилпирролидоном 
Fe3O4/PVP в концентрации 20…100 мг\л и 
с размерами 10…20 нм, при этом концен-
трация использованного поли-N-винилпир-
ролидона составляет 0,005…0,01 мол./л. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 5 
 

 
(11) 1060 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01F 12/40 (2006.01) 

B02C 18/06 (2006.01) 
A01D 45/00 (2006.01) 

(21) s 2016 0061 
(22) 2016.04.22 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

"MECAGRO", MD 
(72)  CEREMPEI Valerian, MD; PASAT Igor, MD; 

RAICOV Victor, MD 
(54) Organ de lucru al toc ătorului de resturi 

agricole  
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini 

agricole, şi anume la construcţia organului de 
lucru al tocătoarelor de resturi agricole, cu 
preponderenţă a crengilor de pomi fructiferi 
şi viţei-de-vie. 
Organul  de lucru al tocătorului de resturi 
agricole conţine o cameră de măcinare (1) cu 
un rotor (4) cu ax orizontal, un valţ (2) cu 
degete pentru captarea resturilor agricole şi 
extractoare (3) ale resturilor agricole de pe 
degetele valţului (2). Pe rotor (4) sunt fixate 
alternativ ciocane (5) şi cuţite (7). Pe supra-
faţa interioară a peretelui inferior al camerei 
(1), la o distanţă minimă de la ciocane (5), 
sunt fixate contracuţite (6), iar la o distanţă 
minimă de la cuţite (7) sunt fixate contracu-
ţite cu fantă (8). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Tool of the agricultural waste shredder   
(57) The invention relates to agricultural machin-

ery industry, namely to the construction of 
the tool of the agricultural waste, mainly fruit-
tree branch and sarment shredders. 
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The tool of the agricultural waste shredder 
comprises a shredding chamber (1) with a 
rotor (4) with horizontal axle, a roller (2) with 
pins for the collection of agricultural waste 
and extractors (3) of the agricultural waste 
from the pins of the roller (2). On the rotor (4) 
are fixed alternating hammers (5) and knives 
(7). On the inner surface of the lower wall of 
the chamber (1), at a minimum distance from 
the hammers (5), are fixed countercuts (6), 
and at a minimum distance from the knives 
(7) are fixed slit-like countercuts (8). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Рабочий орган измельчителя сельско-
хозяйственных отходов 

(57) Изобретение относится к сельскохозяйст-
венному машиностроению, а именно к 
конструкции рабочего органа измельчите-
лей сельскохозяйственных отходов, пре-
имущественно веток плодовых культур и 
виноградной лозы. 
Рабочий орган измельчителя сельскохо-
зяйственных отходов содержит измель-
чающую камеру (1) c ротором (4) с гори-
зонтальной осью, валок (2) с пальцами 
для сбора сельскохозяйственных отходов 
и съемники (3) сельскохозяйственных от-
ходов с пальцев валка (2). На роторе (4) 
закреплены чередующиеся молотки (5) и 
ножи (7). На внутренней поверхности ниж-
ней стенки камеры (1), на минимальном 
расстоянии от молотков (5), закреплены 
противорезы (6), а на минимальном рас-
стоянии от ножей (7) закреплены щеле-
видные противорезы (8). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
 
 

 
 

(11) 1061 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23K 50/90 (2016.01) 

A23K 10/18 (2016.01) 
A23K 20/163 (2016.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
C12R 1/89 (2006.01) 
A01K 53/00 (2006.01) 

(21) s 2015 0034 
(22) 2015.03.11 
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  TODERAŞ Ion, MD; CEBOTARI Valentina, 

MD; UNGUREANU Laurenţia, MD; BUZU 
Ion, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD 

(54) Procedeu de hr ănire a familiilor de albine 
Apis mellifera 

(57) Invenţia se referă la apicultură, şi anume la 
un procedeu de hrănire a familiilor de albine 
Apis mellifera. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede 
hrănirea albinelor la sfârşit de iarnă sau 
primăvara timpuriu cu un amestec de zahăr 
pudră şi miere de albine luate în raport de 7 : 
3 respectiv, cu adaos de suspensie de 2% 
de biomasă a tulpinii de microalgă 
Scenedesmus quadricauda CNMN-AV-10 în 
cantitate de 8…12 mL la 1  kg de amestec, 
totodată hrănirea albinelor se efectuează o 
singură dată în cantitate de 180…220 g de 
amestec la o ramă cu albine. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for feeding Apis mellifera bee 
families 

(57) The invention relates to apiculture, in particu-
lar to a process for feeding Apis mellifera bee 
families. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the feeding of bees in late winter or 
early spring with a mixture of powdered sug-
ar and honey taken in a ratio of 7: 3 respec-
tively, with addition of 2% suspension of 
Scenedesmus quadricauda CNMN-AV-10 
microalga strain biomass in an amount of 
8…12 mL per 1 kg of mixture, at the same 
time feeding of bees is carried out once in an 
amount of 180…220 g of mixture per each 
frame with bees. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Способ кормления пчелинных семей 
Apis mellifera 

(57) Изобретение относится к пчеловодству, а 
именно к способу кормления пчелиных 
семей Apis mellifera. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает кормление пчел в конце зимы 
или рано весной смесью сахарной пудры 
и меда в соотношении 7 : 3 соответственно, 
с добавлением 2%-ой суспензии биомас-
сы штамма микроводоросли Scenedesmus 
quadricauda CNMN-AV-10 в количестве 
8…12 мл на 1 кг смеси, при этом кормле-
ние пчел осуществляется однократно в 
количестве 180…220 г смеси на каждую 
рамку с пчелами. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1062 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23K 50/90 (2016.01) 

A23K 10/18 (2016.01) 
A23K 20/163 (2016.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
C12R 1/89 (2006.01) 
A01K 53/00 (2006.01) 

(21) s 2015 0059 
(22) 2015.04.17 
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  TODERAŞ Ion, MD; CEBOTARI Valentina, 

MD; UNGUREANU Laurenţia, MD; BUZU 
Ion, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD 

(54) Procedeu de hr ănire a familiilor de albine 
Apis mellifera 

(57) Invenţia se referă la apicultură, şi anume la 
un procedeu de hrănire a familiilor de albine 
Apis mellifera. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede hrăni-
rea albinelor la sfârşit de iarnă sau primăvara 
timpuriu cu un amestec de zahăr pudră şi 
miere de albine luate în raport de 7 : 3 
respectiv, cu adaos de suspensie de 2% de 
biomasă a tulpinii de microalgă Oocystis 
borgei Snow CNMN-AV-08 în cantitate de 
8…12 mL la 1 kg de amestec, totodată hrăni-
rea albinelor se efectuează o singură dată în 
cantitate de 180…220 g de amestec la 
fiecare ramă cu albine. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

 
 
 

(54) Process for feeding Apis mellifera bee 
families 

(57) The invention relates to apiculture, in particu-
lar to a process for feeding Apis mellifera bee 
families. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the feeding of bees in late winter or 
early spring with a mixture of powdered su-
gar and honey taken in a ratio of 7: 3 respec-
tively, with addition of 2% suspension of 
Oocystis borgei Snow CNMN-AV-08 micro-
alga strain biomass in an amount of 8…12 
mL per 1 kg of mixture, at the same time 
feeding of bees is carried out once in an 
amount of 180…220 g of mixture per each 
frame with bees. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ кормления пчелиных семей 
Apis mellifera 

(57) Изобретение относится к пчеловодству, а 
именно к способу кормления пчелиных 
семей Apis mellifera. 
Способ, согласно изобретению, предусма-
тривает кормление пчел в конце зимы или 
рано весной смесью сахарной пудры и 
меда в соотношении 7:3 соответственно, с 
добавлением 2%-ой суспензии биомассы 
штамма микроводоросли Oocystis borgei 
Snow CNMN-AV-08 в количестве 8…12 мл 
на 1 кг смеси, при этом кормление пчел 
осуществляется однократно в количестве 
180…220 г смеси на каждую рамку с пче-
лами. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1063 (13) Y 
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MACARI Artur, MD; GUDIMA Angela, MD; 
COEV Ghenadie, MD 
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(54) Procedeu de ob ţinere a semifabricatelor 
din carne tocat ă de ovin ă  

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 
anume la un procedeu de obţinere a semi-
fabricatelor din carne tocată de ovină. 
Procedeul, conform invenţiei, include mărun-
ţirea cărnii de ovină cu o maşină de tocat cu 
diametrul ochiurilor sitei de 2…3 mm, 
amestecarea cărnii tocate într-un malaxor cu 
şrot de nuci, sare de uz alimentar, bicarbonat 
de sodiu, usturoi proaspăt, piper negru măci-
nat şi apă potabilă, modelarea semifabrica-
telor, ambalarea şi, ermetizarea. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing semi-finished 
products of minced mutton 

(57) The invention relates to food industry, name-
ly to a process for producing semi-finished 
products of minced mutton. 
The process, according to the invention, 
comprises grinding of mutton in a meat 
grinder with the sieve mesh diameter of 2…3 
mm, mixing of minced meat in a mixer with 
nut grits, food table salt, sodium bicarbonate, 
fresh garlic, ground black pepper and drink-
ing water, modeling of semi-finished prod-
ucts, packaging and sealing. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения полуфабрикатов из 
рубленой баранины 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к способу полу-
чения полуфабрикатов из рубленой бара-
нины. 
Способ, согласно изобретению, включает 
измельчение баранины в мясорубке с 
диаметром отверстий ситы 2…3 мм, пе-
ремешивание фарша в мешалке c шротом 
ореха, пищевой поваренной солью, би-
карбонатом натрия, свежим чесноком, 
черным перцем молотым и питьевой во-
дой, моделирование полуфабрикатов, 
упаковку и герметизацию. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
 
 
 

(11) 1064 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61K 36/00 (2006.01) 

A61K 35/62 (2006.01) 
A61H 39/08 (2006.01) 
A61P 9/14 (2006.01) 

(21) s 2016 0024 
(22) 2016.02.19 
(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 

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

(72)  TURCHIN Radu, MD; MAZNIUC Victor, MD; 
GUZUN Gheorghe, MD; SUMAN Serghei, 
MD; CHIROŞCA Ludmila, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de tratament al bolii varicoase a 

membrelor inferioare  
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la o 

metodă combinată de tratament al bolii 
varicoase a membrelor inferioare. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se indică 
o dietă fără produse de natură animală, 
bogată în cereale, boboase, fructe şi legume, 
timp de o lună şi concomitent se indică un 
amestec de 4…6 plante sub formă de 
pulbere luate în proporţii egale şi selectate în 
dependenţă de patologiile concomitente, şi 
anume pentru îmbunătăţirea troficii, cu efect 
antiedemic, hepatoprotector, expectorant, 
antiinflamator, cardiotonic, antiaritmic, anti-
spastic, antihistaminic şi diuretic, care se 
administrează câte o linguriţă de ceai de 4 
ori pe zi, cu 20 min înainte de mâncare, timp 
de 1…1,5 luni, apoi peste două săptămâni 
de la administrarea plantelor se efectuează 
hirudoterapia în regiunile venelor dilatate şi 
cu schimbări trofice ale pielii, în regiunile de 
proiecţie a pancreasului, ficatului şi rinichilor, 
de asemenea în punctele bioenergetice de 
proiecţie a organelor menţionate pe traiectul 
coloanei vertebrale cu aplicarea a 3…5 lipitori 
la o şedinţă, timp de 1…2 ore, se efectuează 
8…12 şedinţe, de 2 ori pe săptămână, 
totodată, concomitent cu hirudoterapia  în 
dependenţă de patologiile concomitente se 
efectuează acupunctura în punctele meridia-
nului splinei/pancreasului: RP2, RP3, RP6, 
RP8, şi/sau punctele meridianului ficatului: 
F2, F3, F8 şi/sau punctele meridianului rini-
chiului: R3, R4, R6, R7, R10. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Method for treating lower extremity vari-
cose veins dilatation  

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to a combined method for treating lower 
extremity varicose veins dilatation. 
Summary of the invention consists in that a 
diet is prescribed without products of animal 
origin, rich in cereals, legumes, fruits and 
vegetables, for one month and simultaneous-
ly is prescribed a mixture of 4…6 herbs in the 
form of powder, taken in equal ratios and se-
lected depending on the concomitant diseas-
es, namely to improve the trophism, with an-
ti-edematous, hepatoprotective, expectorati-
ve, anti-inflammatory, cardiotonic, anti-
arrhythmic, antispasmodic, antihistaminic 
and diuretic effect, which is administered in 
one teaspoon 4 times a day, 20 min before 
meal, for 1..1.5 month, then in two weeks af-
ter administration of herbs is carried out  the 
hirudotherapy in the regions of dilated veins 
and with trophic skin changes, in the regions 
of projection of the pancreas, liver and kid-
neys, also in the bioenergetic projection 
points of said organs in the course of verte-
bral column with the application of 3…5 
leeches in one session, for 1…2 hours, are 
performed 8…12 sessions, 2 times a week, 
at the same time, concomitantly with the 
hirudotherapy depending on the concomitant 
comorbidities is performed the acupuncture 
in the meridian points of the 
spleen/pancreas: RP2, RP3, RP6, RP8, 
and/or meridian points of the liver: F2, F3, 
F8, and/or meridian points of the kidney: R3, 
R4, R6, R7, R10. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения варикозного расшире-
ния вен нижних конечностей 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к комбинированному методу ле-
чения варикозного расширения вен ниж-
них конечностей. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
назначают диету без продуктов животного 
происхождения, богатую злаковыми, бо-
бовыми, фруктами и овощами, в течение 
одного месяца и одновременно назначают 
смесь из 4…6-и трав в виде порошка, взя-
тых в равных соотношениях и выбранных 
в зависимости от сопутствующих заболе-
ваний, а именно для улучшения трофики, 
с противоотечным, гепатопротекторным, 
отхаркивающим, противовоспалительным, 

кардиотоническим, антиаритмическим, анти-
спастическим, антигистаминным и диуре-
тическим эффектом, которую принимают 
по одной чайной ложке 4 раза в день, за 
20 мин до еды, в течение 1…1,5 месяца, 
затем через две недели после приема 
трав выполняют гирудотерапию в облас-
тях расширенных вен и с трофическими 
изменениями кожи, в областях проекции 
поджелудочной железы, печени и почек, 
также в биоэнергетических точках проек-
ции упомянутых органов по ходу позво-
ночника с  наложением 3…5-и пиявок за 
один сеанс, в течение 1…2-х часов, осу-
ществляют 8…12 сеансов, 2 раза в неде-
лю, при этом одновременно с гирудотера-
пией в зависимости от сопутствующих за-
болеваний выполняют иглоукалывание в 
точках меридиана селезенки/поджелудоч-
ной железы: RP2, RP3, RP6, RP8, и/или 
точках меридиана печени: F2, F3, F8 и/или 
точках меридиана почки: R3, R4, R6, R7, R10. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 1065 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B82Y 35/00 (2011.01) 

G01D 5/12 (2006.01) 
G01R 31/02 (2006.01) 
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(21) s 2015 0148 
(22) 2015.11.09 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  VERJBIŢKI Valerii, MD; LUPAN Oleg, MD 
(54) Dispozitiv şi metod ă de măsurare a 

rezisten ţei senzorilor pe baz ă de oxizi 
semiconductori nanostructura ţi 

(57) Invenţia se referă la domeniul tehnicii de 
măsurare şi poate fi utilizată în aparate de 
măsurat, în care se utilizează senzori pe 
bază de oxizi semiconductori nanostructuraţi. 
Dispozitivul de măsurare a rezistenţei sen-
zorilor pe bază de oxizi semiconductori nano-
structuraţi include o sursă de tensiune de 
referinţă (1) conectată la un voltmetru (6) şi 
unită în serie cu senzorul nanostructurat 
cercetat (2) şi cu un rezistor suplimentar (3), 
la nodul de conectare a căruia cu senzorul 
(2) este conectată intrarea unui amplificator 
(4). Ieşirea amplificatorului (4) este conectată 
la un voltmetru (5), totodată rezistorul (3), 
nodurile comune ale sursei de tensiune de 
referinţă (1), amplificatorul (4) şi voltmetrele 
(5 şi 6) sunt conectate la masă. 
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Metoda de măsurare a rezistenţei senzorilor 
pe bază de oxizi semiconductori nanostruc-
turaţi constă în aceea că se măsoară tensi-
unea U1 a sursei de tensiune de referinţă, se 
măsoară tensiunea U3 pe rezistorul supli-
mentar, se calculează valoarea tensiunii care 
cade pe senzorul cercetat conform formulei 
Ux=U1-U3, şi se calculează valoarea curentu-
lui care trece prin senzorul cercetat conform 
formulei Ix=U3/R3. Calcularea valorii rezis-
tenţei senzorului Rx se efectuează conform 
legii lui Ohm, utilizând valorile obţinute Ux şi Ix. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device and method for measuring the 
resistance of sensors based on 
nanostructured semiconductor oxides  

(57) The invention relates to the field of measur-
ing equipment and can be used in measuring 
apparatuses that use sensors based on 
nanostructured semiconductor oxides. 
The device for measuring the resistance of 
sensors based on nanostructured semicon-
ductor oxides comprises a reference voltage 
source (1), connected to a voltmeter (6) and 
connected in series to the test nanostruc-
tured sensor (2) and to an additional resistor 
(3), to the connecting node point of which to 
the sensor (2) is connected the input of an 
amplifier (4). The output of the amplifier (4) is 
connected to a voltmeter (5), while the resis-
tor (3), the common node points of the refer-
ence voltage source (1), the amplifier (4) and 
the voltmeters (5, 6) are connected to 
ground. 
The method for measuring the resistance of 
sensors based on nanostructured semicon-
ductor oxides consists in that it is measured 
the U1 voltage of the reference voltage 
source, is measured the U3 voltage on the 
additional resistor, is calculated the voltage 
value that falls on the test sensor according 
to the formula Ux=U1-U3, and is calculated 
the amount of current passing through the 
test sensor according to the formula 
Ix=U3/R3. Calculation of Rx sensor resistance 
value is performed in accordance with Ohm’s 
law, using the obtained values Ux and Ix. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

 

(54) Устройство и метод измерения сопро-
тивления сенсоров на основе наност-
руктурных полупроводниковых окси-
дов 

(57) Изобретение относится к области измери-
тельной техники и может быть использо-
вано в измерительных приборах, в кото-
рых используются сенсоры на основе на-
ноструктурных полупроводниковых окси-
дов. 
Устройство измерения сопротивления 
сенсоров на основе наноструктурных по-
лупроводниковых оксидов включает ис-
точник опорного напряжения (1), подклю-
ченный к вольтметру (6) и соединенный 
последовательно с исследуемым наност-
руктурным сенсором (2) и с дополнитель-
ным резистором (3), к соединительному 
узлу которого с  сенсором (2) подключен 
вход усилителя (4). Выход усилителя (4) 
соединен с вольтметром (5), в то же вре-
мя резистор (3), общие узлы источника 
опорного напряжения (1), усилитель (4) и 
вольтметры (5, 6) соединены с землей. 
Метод измерения сопротивления сенсо-
ров на основе наноструктурных полупро-
водниковых оксидов  состоит в том, что 
измеряется напряжение U1 источника 
опорного напряжения, измеряется напря-
жение U3 на дополнительном резисторе, 
рассчитывается величина напряжения, 
которое падает на исследуемый сенсор 
согласно формуле Ux=U1-U3, и рассчиты-
вается величина тока проходящего через 
исследуемый сенсор согласно формуле 
Ix=U3/R3. Расчет величины сопротивления 
сенсора Rx выполняется в соответствии с 
законом Ома, используя полученные зна-
чения Ux и Ix. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
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(11) 1066 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F16B 39/24 (2006.01) 
(21) s 2016 0006 
(22) 2016.01.22 
(71)(72)(73) LUNGU Vladimir, MD 
(54) Îmbinare filetat ă cu element de blocare  
(57) Invenţia se referă la industria constructoare 

de maşini şi poate fi utilizată pentru îmbi-
narea pieselor.  
Îmbinarea filetată cu element de blocare in-
clude un bolţ (1) cu o canelură (2), executată 
de-a lungul axei lui longitudinale, o piuliţă (5) 
cu nişte dinţi (6), executaţi pe una din supra-
feţele laterale ale ei şi o şaibă (3), partea 
exterioară circulară a căreia este executată 
în formă de lamele amplasate oblic, iar pe 
partea interioară circulară a ei este executată 
o proeminenţă (4) pentru cuplarea şaibei (3) 
cu canelura (2) bolţului (1). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 7 

* 
*     * 

(54) Threaded connection with blocking ele-
ment   

(57) The invention relates to mechanical engi-
neering and can be used to parts connection. 
The threaded connection with blocking ele-
ment comprises a bolt (1) with a groove (2), 
made along its longitudinal axis, a nut (5) 
with teeth (6), made on one of its side sur-
faces, and a washer (3), whose outer circum-
ferential surface is made in the form of 
obliquely arranged petals, and on its inner 
circumferential surface is made a promi-
nence (4) for engaging the washer (3) with 
the groove (2) of the bolt (1). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 7 

* 
*     * 

(54) Резьбовое соединение с блокирующим 
элементом 

(57) Изобретение относится к машинострое-
нию и может быть использовано для со-
единения деталей. 
Резьбовое соединение с блокирующим 
элементом включает болт (1) с пазом (2), 
выполненный вдоль продольной его оси, 
гайку (5) с зубцами (6), выполненными на 
одной из ее боковых поверхностей и шай-
бу (3), внешняя окружная поверхность ко-
торой выполнена в виде наклонно распо-
ложенных лепестков, а на ее внутренней 
окружной поверхности выполнен выступ 

(4) для зацепления шайбы (3) с пазом (2) 
болта (1). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 7 

 
 
 

 
(11) 1067 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G09B 23/28 (2006.01) 

A61K 35/37 (2006.01) 
(21) s 2016 0016 
(22) 2016.02.11 
(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 

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

(72)  MACAGONOVA Olga, MD; NACU Viorel, MD; 
MUŞET Gheorghe, MD; COCIUG Adrian, MD; 
JIAN Mariana, MD; COBZAC Vitalie, MD 

(54) Metodă de modelare a leziunilor de tip 
pemfigus  

(57) Invenţia se referă la medicina experimentală, 
în special la o metodă de modelare unei 
maladii autoimune cutanate, cum este 
pemfigusul cu scop de studiere a patoge-
nezei maladiei şi de elaborare a noilor 
metode de tratament. 
Esenţa invenţiei constă în separarea mucoa-
sei de pe esofagul de bovină, fărâmiţarea şi 
omogenizarea mucoasei de trei ori în soluţie 
tampon fosfat cu pH=7 în raport de 1:2, la 
temperatura de 4°C, apoi omogenizatul se 
centrifughează, sedimentul se spală de trei 
ori cu soluţie tampon fosfat, se liofilizează şi 
este supus extragerii în alcool etilic de 70% 
cu adăugarea a câte 5 ml de alcool la fiecare 
gram de masă uscată, se agită timp de 60 
min şi se centrifughează, extractul alcoolic se 
decantează şi se supune dializei timp de 8 
ore, apoi se liofilizează, după care se ames-
tecă în volume egale extract proteic, glicerină 
sterilă şi soluţie uleioasă de vitamine, care 
conţine la 1 ml: A - 50000 UI, D3 − 25000 UI, 
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E − 20 mg, F − 5 mg, ulterior amestecul se 
administrează la şobolani câte 0,1 ml intra-
dermal în diferite locuri, odată la două săp-
tămâni, procedura fiind repetată de 12 ori. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for simulation of pemphigus-type 
lesions  

(57) The invention relates to the field of experi-
mental medicine, in particular to a method for 
simulation of an autoimmune cutaneous dis-
ease, such as pemphigus, to study the dis-
ease pathogenesis and to develop new 
treatment methods. 
Summary of the invention consists in the 
separation of bovine esophageal mucosa, 
grinding and homogenization of mucosa 
three times in phosphate buffer with pH=7 in 
a ratio of 1:2, at 4°C, then the homogenate is 
centrifuged, the sediment is washed three 
times with phosphate buffer, lyophilized and 
subjected to extraction in 70% ethyl alcohol 
with addition of 5 ml of alcohol per gram of 
dry mass, stirred for 60 min and centrifuged, 
the alcohol extract is decanted and subjected 
to dialysis for 8 hours, then is lyophilized, af-
terwards is mixed in equal volumes of protein 
extract, sterile glycerol and oily vitamin solu-
tion, containing per 1 ml: A - 50000 IU, D3 - 
25000 IU, E - 20 mg, F - 5 mg, then the mix-
ture is administered to the rats at 0.1 ml 
intradermally in different places, once every 
two weeks, the procedure is repeated 12 
times. 

 
  Claims: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Метод моделирования поражений типа 
пузырчатки 

(57) Изобретение относится к области экспе-
риментальной медицины, в частности к 
способу моделирования аутоиммунного 
кожного заболевания, как пузырчатка, с 
целью изучения патогенеза заболевания 
и разработки новых методов лечения. 
Сущность изобретения состоит в отделе-
нии бычьей слизистой пищевода, измель-
чении и гомогенизации слизистой три раза 
в фосфатном буферном растворе с рН=7 
в соотношении 1:2, при температуре 4°С, 
затем гомогенат центрифугируют, осадок 
промывают три раза фосфатным буфер-
ным раствором, лиофилизируют и подвер-
гают экстракции в 70%-ом этиловом спир-
те с добавлением по 5 мл спирта на каж-
дый грамм сухой массы, перемешивают в 
течение 60 мин и центрифугируют, спир-
товой экстракт декантируют и подвергают 
диализу в течение 8 часов, затем  его 
лиофилизируют, после чего смешивают в 
равных объемах белковый экстракт, сте-
рильный глицерин и масляный раствор 
витаминов, который содержит на 1 мл: А - 
50000 ME D3 - 25000 МЕ, Е - 20 мг, F - 5 мг, 
затем смесь вводят крысам по 0,1 мл 
внутрикожно в разных местах, один раз 
каждые две недели, процедура повторя-
ется 12 раз. 

 
 П. формулы: 1 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii  
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI  

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 IT 3653 G8 C07D 498/22 (2006.01) 
A61K 31/395 (2006.01) 
A61K 31/4188 (2006.01) 
A61K 31/4353 (2006.01) 
A61K 31/437 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 

a 2006 0080 2004.11.04 7/2008 

2 CN 4391 C1 C07C 233/18 (2006.01) 
C07C 231/24 (2006.01) 
A61K 31/165 (2006.01) 
A61P 25/20 (2006.01) 
A61P 25/22 (2006.01) 
A61P 25/00 (2006.01) 
A61P 9/00 (2006.01) 
A61P 1/00 (2006.01) 
A61P 25/24 (2006.01) 

a 2013 0073 2012.03.22 1/2016 

3 FR 4392 C1 C07C 253/00 (2006.01) 
C07D 223/16 (2006.01) 

a 2013 0082 2013.10.30 1/2016 

4 MD 4393 C1 C07D 405/12 (2006.01) 
C07F 1/08 (2006.01) 
C07C 337/08 (2006.01) 
A61K 31/30 (2006.01) 
A61P 35/02 (2006.01) 

a 2015 0083 2015.09.04 1/2016 

5 MD 4394 C1 C12G 1/00 (2006.01) 
C12G 1/02 (2006.01) 
C12G 3/06 (2006.01) 
C12G 3/07 (2006.01) 
C12G 3/10 (2006.01) 

a 2014 0050 2014.05.21 1/2016 

6 MD 4395 C1 C12N 1/12 (2006.01) 
C12R 1/89 (2006.01) 

a 2014 0127 2014.11.28 1/2016 

7 MD 4396 C1 G09F 3/03 (2006.01) 
E05B 39/02 (2006.01) 

a 2015 0039 2015.04.27 1/2016 

8 MD 4397 C1 H02M 5/10 (2006.01) a 2014 0030 2014.03.28 1/2016 
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FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

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

menţiunea privind acordarea brevetului 

 
Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 MD 974 Z A23C 9/144 (2006.01) 
A23C 21/00 (2006.01) 
C12P 7/56 (2006.01) 

s 2015 0123 2015.09.08 12/2015 

2 MD 986 Z G06K 7/01 (2006.01) 
G06K 7/10 (2006.01) 
G06K 9/00 (2006.01) 
G06K 9/18 (2006.01) 

s 2015 0086 2015.06.30 12/2015 

3 MD 989 Z A01C 7/12 (2006.01) 
A01C 7/20 (2006.01) 

s 2015 0073 2015.06.02 1/2016 

4 MD 990 Z A01M 1/00 (2006.01) 
A01M 1/02 (2006.01) 
A01M 5/02 (2006.01) 

s 2015 0076 2015.06.10 1/2016 

5 MD 991 Z A23K 1/00 (2006.01) 
A23K 1/16 (2006.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
C12R 1/225 (2006.01) 
C12R 1/23 (2006.01) 
C12R 1/25 (2006.01) 

s 2015 0103 2015.07.23 1/2016 

6 MD 992 Z A23L 1/06 (2006.01) 
A23L 1/05 (2006.01) 
A23L 1/052 (2006.01) 
A23L 1/0524 (2006.01) 
A23L 1/09 (2006.01) 

s 2015 0050 2015.04.08 1/2016 

7 MD 993 Z A23L 1/30 (2006.01) 
A23L 1/076 (2006.01) 
A61K 36/00 (2006.01) 
A61K 36/21 (2006.01) 
A61K 9/14 (2006.01) 
A61K 129/00 (2006.01) 
A61K 125/00 (2006.01) 
A61K 131/00 (2006.01) 
A61P 3/10 (2006.01) 

s 2015 0089 2015.07.07 1/2016 

8 MD 994 Z A61F 9/007 (2006.01) 
A61K 31/573 (2006.01) 
A61P 27/12 (2006.01) 

s 2015 0037 2015.03.16 1/2016 

9 MD 995 Z A61K 38/21 (2015.01) 
A61P 31/22 (2015.01) 

s 2015 0006 2015.01.27 1/2016 

10 MD 996 Z A61N 5/067 (2006.01) 
A61P 1/02 (2006.01) 
A61K 6/027 (2006.01) 
A61K 6/04 (2006.01) 
A61K 35/745 (2015.01) 
A61K 35/747 (2015.01) 

s 2015 0045 2015.04.01 1/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11 MD 997 Z B02C 19/00 (2006.01) 
B02C 19/11 (2006.01) 
B27L 11/00 (2006.01) 
B27L 11/02 (2006.01) 

s 2015 0072 2015.06.01 1/2016 

12 MD 998 Z C04B 14/06 (2006.01) 
C04B 20/04 (2006.01) 
C04B 28/00 (2006.01) 
B32B 7/02 (2006.01) 

s 2015 0077 2015.06.10 1/2016 

13 MD 999 Z C12G 1/00 (2006.01) 
C12H 3/00 (2006.01) 

s 2015 0056 2015.04.17 1/2016 

14 MD 1002 Z H02J 3/18 (2006.01) s 2015 0094 2015.07.09 1/2016 
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

P

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

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA  
RELATING TO MARKS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 6 0 

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

  The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 
(Nice Classification), list of goods and/or services classified according thereto 
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(526)  Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv  

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

  Date of recording of any king of transaction in respect of applications or registrations (for example: 
change in ownersship, change in name or address, renunciation, termination of protection)  

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

  Name and address of the applicant or the holder of the registration, country code according to WIPO Stan-
dard ST. 3 

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

  Name and address of the applicant or holder (in case of change in ownership) 

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

zentant.  
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30 
din Lege. 
Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea de-
pusă poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregis-
trarea mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înre-
gistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 şi/sau, după caz, art. 7 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 and/or, as appropriate, Article 7 of the Law. 

 

ÎÎ

I
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(210) 038243 
(220) 2016.01.20 
(730) Marriott Worldwide Corporation, corpora ţie 

din statul Maryland, US  
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, Statele Unite ale Americii 

(540)  

 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
35   - servicii de franciză, şi anume oferire de asis-

tenţă pentru gestiunea afacerilor comerciale 
în ceea ce priveşte înfiinţarea şi exploatarea 
hotelurilor, restaurantelor, cluburilor de noap-
te, barurilor, centrelor balneare, centrelor de 
recreere şi fitness, magazinelor de vânzare 
cu amănuntul şi imobilului în coproprietate; 
servicii de gestiune a afacerilor comerciale, 
şi anume administrarea şi exploatarea hote-
lurilor, restaurantelor, cluburilor de noapte, 
barurilor, centrelor balneare, centrelor de 
recreere şi fitness, magazinelor de vânzare 
cu amănuntul, imobilului în coproprietate, 
blocurilor de locuinţe, centrelor de conferinţe 
şi staţiunilor time-share pentru terţi; servicii 
prestate de magazinele de vânzare cu amă-
nuntul; servicii de consultanţă privind gestiu-
nea afacerilor comerciale; servicii de vânzări 
cu amănuntul on-line; servicii de catalog de 
vânzare cu amănuntul; servicii de administra-
re comercială; servicii de planificare a întruni-
rilor de afaceri; servicii de fidelizare a clienţi-
lor; servicii de achiziţii; 

 

36   - administrarea, închirierea şi leasing-ul birou-
rilor şi spaţiilor comerciale cu amănuntul; 
emiterea de certificate-cadou care pot fi 
schimbate în produse sau servicii; 

 

41   - furnizarea de divertisment, activităţi sportive 
şi culturale; organizarea conferinţelor şi or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri culturale şi 
educaţionale; servicii de cazinouri; servicii de 
jocuri de noroc; servicii de cabaret; servicii 
de cluburi de noapte; organizarea rezervări-
lor de bilete pentru spectacole şi alte eveni-
mente de divertisment; servicii de cluburi de 
sănătate şi fitness, şi anume furnizarea de 
servicii, instalaţii, instruire şi echipamente în 
domeniile fitnessului şi exerciţiilor fizice; fur-
nizarea de servicii, instalaţii, instruire şi echi-
pamente pentru tenis, bazine de înot, activi-
tăţi de recreere, ciclism, golf, sporturi de apă, 
călărie, schi, acces la plajă şi evenimente 
sociale; servicii de cluburi de golf, cursuri de 
golf şi instruire în domeniul golfului; organiza-

rea de divertisment pentru nunţi; servicii de 
planificare şi administrare a evenimentelor; 
servicii de caritate, şi anume organizarea şi 
conducerea programelor de voluntariat şi 
proiectelor în folosul comunităţii; 

 

43   - servicii hoteliere; servicii de restaurante, ca-
tering, baruri şi bufete; servicii de staţiuni 
turistice şi de cazare; furnizarea spaţiilor de 
uz general pentru întruniri, conferinţe şi ex-
poziţii; furnizarea spaţiilor pentru banchete şi 
evenimente sociale pentru ocazii speciale; 
servicii de rezervare pentru cazare hotelieră; 
furnizarea spaţiilor pentru utilizarea echipa-
mentelor şi instalaţiilor de birou; furnizarea 
spaţiilor special amenajate pentru congrese 
şi conferinţe pentru întruniri de afaceri. 

 

 
 
(210) 038244 
(220) 2016.01.20 
(730) Marriott Worldwide Corporation, corpora ţie 

din statul Maryland, US  
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
35   - servicii de franciză, şi anume oferire de asis-

tenţă pentru gestiunea afacerilor comerciale 
în ceea ce priveşte înfiinţarea şi exploatarea 
hotelurilor, restaurantelor, cluburilor de noap-
te, barurilor, centrelor balneare, centrelor de 
recreere şi fitness, magazinelor de vânzare 
cu amănuntul şi imobilului în coproprietate; 
servicii de gestiune a afacerilor comerciale, 
şi anume administrarea şi exploatarea hote-
lurilor, restaurantelor, cluburilor de noapte, 
barurilor, centrelor balneare, centrelor de 
recreere şi fitness, magazinelor de vânzare 
cu amănuntul, imobilului în coproprietate, 
blocurilor de locuinţe, centrelor de conferinţe 
şi staţiunilor time-share pentru terţi; servicii 
prestate de magazinele de vânzare cu amă-
nuntul; servicii de consultanţă privind gestiu-
nea afacerilor comerciale; servicii de vânzări 
cu amănuntul on-line; servicii de catalog de 
vânzare cu amănuntul; servicii de administra-
re comercială; servicii de planificare a întruni-
rilor de afaceri; servicii de fidelizare a clienţi-
lor; servicii de achiziţii; 
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36   - administrarea, închirierea şi leasing-ul birou-
rilor şi spaţiilor comerciale cu amănuntul; 
emiterea de certificate-cadou care pot fi 
schimbate în produse sau servicii; 

 

41   - furnizarea de divertisment, activităţi sportive 
şi culturale; organizarea conferinţelor şi or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri culturale şi 
educaţionale; servicii de cazinouri; servicii de 
jocuri de noroc; servicii de cabaret; servicii 
de cluburi de noapte; organizarea rezervări-
lor de bilete pentru spectacole şi alte eveni-
mente de divertisment; servicii de cluburi de 
sănătate şi fitness, şi anume furnizarea de 
servicii, instalaţii, instruire şi echipamente în 
domeniile fitnessului şi exerciţiilor fizice; fur-
nizarea de servicii, instalaţii, instruire şi echi-
pamente pentru tenis, bazine de înot, activi-
tăţi de recreere, ciclism, golf, sporturi de apă, 
călărie, schi, acces la plajă şi evenimente 
sociale; servicii de cluburi de golf, cursuri de 
golf şi instruire în domeniul golfului; organiza-
rea de divertisment pentru nunţi; servicii de 
planificare şi administrare a evenimentelor; 
servicii de caritate, şi anume organizarea şi 
conducerea programelor de voluntariat şi 
proiectelor în folosul comunităţii; 

 

43   - servicii hoteliere; servicii de restaurante, ca-
tering, baruri şi bufete; servicii de staţiuni 
turistice şi de cazare; furnizarea spaţiilor de 
uz general pentru întruniri, conferinţe şi ex-
poziţii; furnizarea spaţiilor pentru banchete şi 
evenimente sociale pentru ocazii speciale; 
servicii de rezervare pentru cazare hotelieră; 
furnizarea spaţiilor pentru utilizarea echipa-
mentelor şi instalaţiilor de birou; furnizarea 
spaţiilor special amenajate pentru congrese 
şi conferinţe pentru întruniri de afaceri. 

 

 
 
(210) 038245 
(220) 2016.01.20 
(730) Marriott Worldwide Corporation,  

corpora ţie din statul Maryland, US  
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, Statele Unite ale Americii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
35   - servicii de franciză, şi anume oferire de asis-

tenţă pentru gestiunea afacerilor comerciale 
în ceea ce priveşte înfiinţarea şi exploatarea 
hotelurilor, restaurantelor, cluburilor de noap-
te, barurilor, centrelor balneare, centrelor de 
recreere şi fitness, magazinelor de vânzare 
cu amănuntul şi imobilului în coproprietate; 
servicii de gestiune a afacerilor comerciale, 
şi anume administrarea şi exploatarea hote-
lurilor, restaurantelor, cluburilor de noapte, 
barurilor, centrelor balneare, centrelor de 
recreere şi fitness, magazinelor de vânzare 
cu amănuntul, imobilului în coproprietate, 
blocurilor de locuinţe, centrelor de conferinţe 
şi staţiunilor time-share pentru terţi; servicii 
prestate de magazinele de vânzare cu amă-
nuntul; servicii de consultanţă privind gestiu-
nea afacerilor comerciale; servicii de vânzări 
cu amănuntul on-line; servicii de catalog de 
vânzare cu amănuntul; servicii de administra-
re comercială; servicii de planificare a întruni-
rilor de afaceri; servicii de fidelizare a clienţi-
lor; servicii de achiziţii; 

 

36   - administrarea, închirierea şi leasing-ul birou-
rilor şi spaţiilor comerciale cu amănuntul; 
emiterea de certificate-cadou care pot fi 
schimbate în produse sau servicii; 

 

41   - furnizarea de divertisment, activităţi sportive 
şi culturale; organizarea conferinţelor şi or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri culturale şi 
educaţionale; servicii de cazinouri; servicii de 
jocuri de noroc; servicii de cabaret; servicii 
de cluburi de noapte; organizarea rezervări-
lor de bilete pentru spectacole şi alte eveni-
mente de divertisment; servicii de cluburi de 
sănătate şi fitness, şi anume furnizarea de 
servicii, instalaţii, instruire şi echipamente în 
domeniile fitnessului şi exerciţiilor fizice; fur-
nizarea de servicii, instalaţii, instruire şi echi-
pamente pentru tenis, bazine de înot, activi-
tăţi de recreere, ciclism, golf, sporturi de apă, 
călărie, schi, acces la plajă şi evenimente 
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sociale; servicii de cluburi de golf, cursuri de 
golf şi instruire în domeniul golfului; organiza-
rea de divertisment pentru nunţi; servicii de 
planificare şi administrare a evenimentelor; 
servicii de caritate, şi anume organizarea şi 
conducerea programelor de voluntariat şi 
proiectelor în folosul comunităţii; 

 

43   - servicii hoteliere; servicii de restaurante, ca-
tering, baruri şi bufete; servicii de staţiuni 
turistice şi de cazare; furnizarea spaţiilor de 
uz general pentru întruniri, conferinţe şi ex-
poziţii; furnizarea spaţiilor pentru banchete şi 
evenimente sociale pentru ocazii speciale; 
servicii de rezervare pentru cazare hotelieră; 
furnizarea spaţiilor pentru utilizarea echipa-
mentelor şi instalaţiilor de birou; furnizarea 
spaţiilor special amenajate pentru congrese 
şi conferinţe pentru întruniri de afaceri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.23; 26.01.05; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 038448 
(220) 2016.02.29 
(730) Marriott Worldwide Corporation, corpora ţie 

din statul Maryland, US  
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
35   - servicii de franciză, şi anume oferire de asis-

tenţă pentru gestiunea afacerilor comerciale 
în ceea ce priveşte înfiinţarea şi exploatarea 
hotelurilor, restaurantelor, cluburilor de noap-
te, barurilor, centrelor balneare, centrelor de 
recreere şi fitness, magazinelor de vânzare 
cu amănuntul şi imobilului în coproprietate; 
servicii de gestiune a afacerilor comerciale, 
şi anume administrarea şi exploatarea hote-
lurilor, restaurantelor, cluburilor de noapte, 
barurilor, centrelor balneare, centrelor de 
recreere şi fitness, magazinelor de vânzare 
cu amănuntul, imobilului în coproprietate, 

blocurilor de locuinţe, centrelor de conferinţe 
şi staţiunilor time-share pentru terţi; servicii 
prestate de magazinele de vânzare cu amă-
nuntul; servicii de consultanţă privind gestiu-
nea afacerilor comerciale; servicii de vânzări 
cu amănuntul on-line; servicii de catalog de 
vânzare cu amănuntul; servicii de administra-
re comercială; servicii de planificare a întruni-
rilor de afaceri; servicii de fidelizare a clienţi-
lor; servicii de achiziţii; 

 

36   - administrarea, închirierea şi leasing-ul birou-
rilor şi spaţiilor comerciale cu amănuntul; 
emiterea de certificate-cadou care pot fi 
schimbate în produse sau servicii; 

 

41   - furnizarea de divertisment, activităţi sportive 
şi culturale; organizarea conferinţelor şi or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri culturale şi 
educaţionale; servicii de cazinouri; servicii de 
jocuri de noroc; servicii de cabaret; servicii 
de cluburi de noapte; organizarea rezervă-
rilor de bilete pentru spectacole şi alte eveni-
mente de divertisment; servicii de cluburi de 
sănătate şi fitness, şi anume furnizarea de 
servicii, instalaţii, instruire şi echipamente în 
domeniile fitnessului şi exerciţiilor fizice; fur-
nizarea de servicii, instalaţii, instruire şi echi-
pamente pentru tenis, bazine de înot, activi-
tăţi de recreere, ciclism, golf, sporturi de apă, 
călărie, schi, acces la plajă şi evenimente 
sociale; servicii de cluburi de golf, cursuri de 
golf şi instruire în domeniul golfului; organiza-
rea de divertisment pentru nunţi; servicii de 
planificare şi administrare a evenimentelor; 
servicii de caritate, şi anume organizarea şi 
conducerea programelor de voluntariat şi 
proiectelor în folosul comunităţii; 

 

43   - servicii hoteliere; servicii de restaurante, ca-
tering, baruri şi bufete; servicii de staţiuni 
turistice şi de cazare; furnizarea spaţiilor de 
uz general pentru întruniri, conferinţe şi ex-
poziţii; furnizarea spaţiilor pentru banchete şi 
evenimente sociale pentru ocazii speciale; 
servicii pentru rezervare de cazare hotelieră; 
furnizarea spaţiilor pentru utilizarea echipa-
mentelor şi instalaţiilor de birou; furnizarea 
spaţiilor special amenajate pentru congrese 
şi conferinţe pentru întruniri de afaceri; 

 

44   - servicii de staţiuni balneare, şi anume furni-
zarea serviciilor de tratamente pentru faţă, 
păr, piele şi corp, servicii de manichiură şi 
pedichiură, masaj, servicii de epilare corpo-
rală cu ceară, saloane de frumuseţe. 

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.21. 
 

 
 



MD - BOPI 8/2016        TRADEMARKS 
 

 50

(210) 038678 
(220) 2016.04.06 
(730) AUGUR PERLA S.A., MD  

Str. A. Şciusev nr. 111,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu, bej, oranj. 
(511) NCL(10-2016) 
29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.11; 08.05.03; 11.01.01; 
24.09.23; 26.01.14; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038761 
(220) 2016.04.19 
(730) ZORILE S.A., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 
(210) 038762 
(220) 2016.04.19 
(730) ZORILE S.A., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 
(210) 038804 
(220) 2016.04.26 
(730) LUCEAFĂRUL, cooperativ ă de produc ţie 

şi comer ţ, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 126, MD-4216,  
Cioburciu, Ştefan-Vodă, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

 

 
 
(210) 038805 
(220) 2016.04.26 
(730) LUCEAFĂRUL, cooperativ ă de produc ţie 

şi comer ţ, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 126, MD-4216,  
Cioburciu, Ştefan-Vodă, Republica Moldova 
 
 



MĂRCI  MD - BOPI 8/2016 

 51

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.19; 05.07.10; 05.13.06; 09.01.10; 
25.01.06; 27.05.21. 

 

 
 
(210) 038814 
(220) 2016.04.23 
(730) SHIMANO INC., corpora ţie organizat ă  

şi existent ă conform legilor Japoniei, 
Produc ători şi Comercian ţi, JP  
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
12   - biciclete, inclusiv biciclete electrice; piese, 

racorduri şi accesorii pentru biciclete, inclusiv 
biciclete electrice, şi anume butuci, butuci cu 
angrenaj interior, butuc de bicicletă care con-
ţine dinam interior, pârghii de deblocare rapi-
dă a butucului, dispozitive de deblocare rapi-
dă a butucului, manete de deblocare şi de 
schimbare a vitezei, aparatură de schimbare 
a treptelor de viteză, saboţi, şine de ghidare 
lanţ, roţi libere, pinioane de lanţ, scripeţi 
adaptaţi pentru a fi utilizaţi la biciclete, lan-
ţuri, cabluri de schimb, manivele, seturi de 
manivele, lanţuri roată din faţă, pedale, cure-
le pentru pedale, manete de frână, frâne,  
 
 

cabluri de frână, saboţi de frână, jante, rotoa-
re (discuri) de frână, plăcuţe de frână, roţi, 
anvelope, camere de aer, spiţe, nipluri pentru 
spiţe, axe, tije inferioare, piese de bază în 
asamblarea cadrului şi a furcii, suspensii, 
ghidoane, tije de ghidon/pipe, manşoane, 
mânere (ataşabile) la capetele ghidonului, 
tije superioare, şei, indicatori de viteză ghi-
don, motoare electrice pentru biciclete, co-
mutatoare pentru biciclete. 

 

 

 
 
(210) 038815 
(220) 2016.04.23 
(730) SHIMANO INC., corpora ţie organizat ă  

şi existent ă conform legilor Japoniei, 
Produc ători şi Comercian ţi, JP  
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
12   - biciclete, inclusiv biciclete electrice; piese, 

racorduri şi accesorii pentru biciclete, inclusiv 
biciclete electrice, şi anume butuci, butuci cu 
angrenaj interior, butuc de bicicletă care con-
ţine dinam interior, pârghii de deblocare rapi-
dă a butucului, dispozitive de deblocare rapi-
dă a butucului, manete de deblocare şi de 
schimbare a vitezei, aparatură de schimbare 
a treptelor de viteză, saboţi, şine de ghidare 
lanţ, roţi libere, pinioane de lanţ, scripeţi 
adaptaţi pentru a fi utilizaţi la biciclete, lan-
ţuri, cabluri de schimb, manivele, seturi de 
manivele, lanţuri roată din faţă, pedale, cure-
le pentru pedale, manete de frână, frâne, 
cabluri de frână, saboţi de frână, jante, rotoa-
re (discuri) de frână, plăcuţe de frână, roţi, 
anvelope, camere de aer, spiţe, nipluri pentru 
spiţe, axe, tije inferioare, piese de bază în 
asamblarea cadrului şi a furcii, suspensii, 
ghidoane, tije de ghidon/pipe, manşoane, 
mânere (ataşabile) la capetele ghidonului, 
tije superioare, şei, indicatori de viteză ghi-
don, motoare electrice pentru biciclete, co-
mutatoare pentru biciclete. 
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(210) 038820 
(220) 2016.04.29 
(730) CÎŞLALÎ Veaceslav, MD  

Str. A. Puşkin nr. 64, MD-6118, Copceac, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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) 038822 
(220) 2016.04.22 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, cafeniu, auriu, alb, 

verde, roşu de diferite nuanţe. 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 02.01.04; 02.03.04; 02.07.04; 02.07.16; 
19.07.01; 19.07.24; 20.05.15; 24.03.02; 25.01.06; 
26.04.03; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038831 
(220) 2016.04.25 
(730) BOICO Vadim, MD  

Str. Grenoble nr. 257, ap. 194,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 
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(210) 038835 
(220) 2016.04.29 
(730) DIACONU Sergiu, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13/1, ap. 37,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 27.05.11. 
 

 
 
(210) 038837 
(220) 2016.04.27 
(730) Le Holdings Ltd., KY  

Sertus Chambers, P.O. Box 2547, Cassia 
Court, Camana Bay, Grand Cayman,  
Insulele Caimane 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

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 magnetice, 

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; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.07.15; 26.07.25; 26.13.25; 
27.05.19; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 038838 
(220) 2016.04.27 
(730) Le Holdings Ltd., KY  

Sertus Chambers, P.O. Box 2547, Cassia 
Court, Camana Bay, Grand Cayman,  
Insulele Caimane 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

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; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

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

 

18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; 
geamantane şi valize; umbrele şi umbrele de 
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 038843 
(220) 2016.04.29 
(730) SOCHIRCĂ Maria, MD  

Str. S. Lazo nr. 23, MD-2091,  
Sîngera, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(10-2016) 
29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

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

 

(531) CFE(5) 03.04.01; 03.04.02; 03.04.18; 03.07.03; 
24.09.02; 24.09.16; 25.01.13; 26.04.15; 27.05.01; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 038855 
(220) 2016.05.05 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, dvd-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare. 

 

 

 
 
(210) 038856 
(220) 2016.05.05 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, dvd-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare. 

 

 

(210) 038890 
(220) 2016.05.06 
(730) Private Joint Stock Company "Mondelez 

Ukraina", UA  
28-A, Naberezhna Street, Trostyanets, Sumy 
Region, 42600, Ucraina 

(540)  
 
 

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

violet, mov. 
(511) NCL(10-2016) 
30   - cacao, ciocolată, băuturi preparate din cafea, 

cacao sau ciocolată şi preparate din acestea; 
produse de brutărie, patiserie şi cofetărie, 
inclusiv produse din ciocolată, drojdie pentru 
pâine sau aluat şi amestecuri pentru prăjituri, 
preparate făcute din cereale, batoane din 
cereale, batoane de ciocolată, îngheţată. 

 

(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.16; 26.04.04; 26.04.06; 
27.05.17; 28.05.00; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 038891 
(220) 2016.05.06 
(730) Private Joint Stock Company "Mondelez 

Ukraina", UA  
28-A, Naberezhna Street, Trostyanets, Sumy 
Region, 42600, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - cacao, ciocolată, băuturi preparate din cafea, 

cacao sau ciocolată şi preparate din acestea; 
produse de brutărie, patiserie şi cofetărie, 
inclusiv produse din ciocolată, drojdie pentru 
pâine sau aluat şi amestecuri pentru prăjituri, 
preparate făcute din cereale, batoane din 
cereale, batoane de ciocolată, îngheţată. 
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(210) 038892 
(220) 2016.05.06 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB  

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Regatul Unit 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
03   - preparate de toaletă nemedicinale; preparate 

cosmetice şi de frumuseţe; creme, loţiuni, 
spume şi geluri hidratante; produse exfolian-
te; produse pentru curăţarea pielii; preparate 
de decolorare de uz personal; produse pen-
tru depilat; ceară pentru epilat; substanţe 
care împiedică creşterea părului; preparate, 
inclusiv creme, geluri şi spume, utilizate îna-
inte, în timpul şi după bărbierit sau îndepărta-
rea părului; şervetele pentru epilat; şervetele 
şi tampoane impregnate pentru îngrijirea 
pielii; 

 

08   - aparate de ras; lame pentru aparate de ras; 
epilatoare; dispozitive de îndepărtare a păru-
lui, şi anume aparate pentru epilat; dispoziti-
ve pentru inhibarea creşterii părului; instru-
mente manuale pentru ras sau depilare, şi 
anume aparate pentru epilat, aparate de ras 
neelectrice; spatule pentru întinderea cerii 
fierbinţi şi a preparatelor de epilat; maşini de 
tuns (unelte acţionate manual); părţi şi acce-
sorii pentru produsele sus-menţionate. 

 
 
 
(210) 038893 
(220) 2016.05.06 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB  

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Regatul Unit 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
03   - preparate de toaletă nemedicinale; preparate 

cosmetice şi de frumuseţe; creme, loţiuni, 
spume şi geluri hidratante; produse exfolian-
te; produse pentru curăţarea pielii; preparate 
de decolorare de uz personal; produse pentru 
depilat; ceară pentru epilat; substanţe care 
împiedică creşterea părului; preparate, 
inclusiv creme, geluri şi spume, utilizate îna-
inte, în timpul şi după bărbierit sau îndepărta-
rea părului; şervetele pentru epilat; şervetele 
şi tampoane impregnate pentru îngrijirea pielii; 

08   - aparate de ras; lame pentru aparate de ras; 
epilatoare; dispozitive de îndepărtare a păru-
lui, şi anume aparate pentru epilat; dispoziti-
ve pentru inhibarea creşterii părului; instru-
mente manuale pentru ras sau depilare, şi 
anume aparate pentru epilat, aparate de ras 
neelectrice; spatule pentru întinderea cerii 
fierbinţi şi a preparatelor de epilat; maşini de 
tuns (unelte acţionate manual); părţi şi acce-
sorii pentru produsele sus-menţionate; 

 

11   - aparate de încălzit, şi anume aparate electri-
ce pentru epilare cu ceară şi pentru trata-
mente cu creme; instrumente de topire pen-
tru ceară; aparate electrice pentru încălzire, 
topire şi distribuire de ceară, cremă de epilat; 
încălzitoare de ceară pentru epilat; aparate 
de încălzit cu creme depilatoare. 

 

 
 
(210) 038905 
(220) 2016.05.13 
(730) T.C. Debica S.A., PL  

1, 1 Maja St., 39-200 Debica, Polonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
12   - pneuri solide pentru roţi de vehicule. 
 

 

 
 
(210) 038916 
(220) 2016.05.17 
(730) The Coca-Cola Company,  

corpora ţia statului Delaware, US  
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(10-2016) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.20; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 038923 
(220) 2016.05.18 
(730) SIUZANNA AGARCOVA, MD  

Str. Alecu Russo nr. 61, ap. 155,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

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

 
 
 
(210) 038924 
(220) 2016.05.19 
(730) COJOCARI Maxim, MD  

Str. Liviu Deleanu nr. 2, ap. 32,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 20.07.01; 20.07.05; 26.11.06; 26.11.08; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 038932 
(220) 2016.05.20 
(730) Abbott GmbH & Co. KG, DE  

Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, 
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparate farmaceutice şi medicale cu pro-

prietăţi antiinflamatoare, antipiretice şi anal-
gezice; preparate antireumatice. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 038933 
(220) 2016.05.19 
(730) HORS LIMITED, CY 

26, Nikou Pattichi, P.C. 3071, Limassol,  
Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); vinuri, 

ginuri, lichioruri, brandy-uri, whisky-uri, ro-
muri, rachiuri. 

 

(531) CFE(5) 27.05.13. 
 
 
 
(210) 038934 
(220) 2016.05.22 
(730) A.B.C. GURMANDIS S.R.L., MD  

Str. Lev Tolstoi nr. 24/1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor şi tot ce ţine de 
domeniul promovării şi comercializării imobi-
lului; servicii de comercializare a apartamen-
telor; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii, 
inclusiv efectuarea întregului complex de 
lucrări de construcţie-montaj, de restaurare, 
de finisaj, de electromontaj, de instalare a 
sistemelor de încălzire, de securitate contra 
incendiilor, de alimentare cu apă şi canaliza-
re, de condiţionare şi ventilare, a sistemelor 
de semnalizare de pază. 

 

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 27.05.10; 
27.07.11; 27.07.21. 

 

 
 
(210) 038939 
(220) 2016.05.24 
(730) SÎRBU Anatolie, MD  

Bd. Renaşterii nr. 44, ap. 1,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
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) 038948 
(220) 2016.05.27 
(730) BERGHII Evghenii, MD  

Str. C. Negruzzi, MD-2046, Vadul lui Vodă, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10-2016) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 038957 
(220) 2016.05.30 
(730) Mary Kay Inc., corpora ţie  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
03   - cosmetice, produse nemedicinale pentru 

îngrijirea pielii; produse de parfumerie, apă 
de colonie şi parfumuri de uz personal. 

 

 

 
 
(210) 038963 
(220) 2016.05.24 
(730) LAMACCES S.R.L., MD  

Str. G. Alexandrescu nr. 17, ap. 90,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu (RGB 

186/19/26; RGB 204/23/30; RGB 237/28/36). 
(511) NCL(10-2016) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse din os, corn, 

fildeş, fanoane de balenă sau sidef (prelucra-
te sau semiprelucrate); solzi; spumă de ma-
re; ambră; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.01.20; 24.17.02; 25.05.01; 26.01.05; 
26.04.18; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 038980 
(220) 2016.06.03 
(730) AZURIT S.R.L., MD  

Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-2055,  
Vatra, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 17.02.01; 17.02.02; 26.03.04; 26.05.10; 
26.15.15; 26.15.25; 27.05.01. 

 

(210) 038984 
(220) 2016.05.26 
(730) ALLIANCE INSURANCE GROUP S.A., 

companie de asigur ări, MD  
Str. Romană nr. 8,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10-2016) 
36   - asigurări. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.12; 25.05.01; 27.05.09; 
27.05.22; 28.05.00. 

 
 
 
(210) 038988 
(220) 2016.06.02 
(730) BÎRCĂ Vitalie, MD  

Str. primar Gherman Pîntea nr. 52,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
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31   - produse agricole, horticole, forestiere; cerea-
le şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume 
proaspete; plante şi flori naturale; animale vii; 
alimente pentru animale; malţ. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.03.01; 27.01.01; 27.05.17; 
27.05.19. 

 
 
 
(210) 039004 
(220) 2016.06.09 
(730) LE SHI INTERNET INFORMATION &  

TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
CN 
Room 6184, 6th Floor, Building 19, No. 68 
Xueyuan South Road, Haidian District,  
Beijing, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

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; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

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

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilelor); materiale de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj; caractere tipografi-
ce, clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; 
geamantane şi valize; umbrele şi umbrele de 
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse din os, corn, 
fildeş, fanoane de balenă sau sidef (prelucra-
te sau semiprelucrate); solzi; spumă de ma-
re; ambră; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039005 
(220) 2016.06.09 
(730) LE SHI INTERNET INFORMATION &  

TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
CN 
Room 6184, 6th Floor, Building 19, No. 68 
Xueyuan South Road, Haidian District,  
Beijing, China 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

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; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 
aeriană sau navală; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilelor); materiale de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj; caractere tipografi-
ce, clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; 
geamantane şi valize; umbrele şi umbrele de 
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse din os, corn, 
fildeş, fanoane de balenă sau sidef (prelucra-
te sau semiprelucrate); solzi; spumă de ma-
re; ambră; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039018 
(220) 2016.06.10 
(730) Gallaher Limited, GB  

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat, snus; ţigări, ţigări electronice, 
trabucuri, ţigări de foi; tutun de prizat; articole 
pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 27.05.19; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 039031 
(220) 2016.06.17 
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.01.19; 05.07.10; 07.01.01; 07.01.24; 
07.03.08; 24.01.15; 24.03.15; 24.03.18; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 039032 
(220) 2016.06.14 
(310) Z.452547 
(320) 2016.02.19 
(330) PL 
(730) Swiss Pharma International AG, CH  

Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich, Elveţia 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2016) 
05   - produse farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 02.09.01; 19.03.03; 19.13.21. 
 

 
 
(210) 039043 
(220) 2016.06.06 
(310) 102222;  102224 
(320) 2015.12.06 
(330) QA 
(730) MEIZU Technology Co., Ltd., CN  

MEIZU TECHNOLOGY BUILDING,  
TECHNOLOGY & INNOVATION COAST, 
ZHUHAI CITY, GUANGDONG, CHINA 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - programe înregistrate de sisteme operative 

pentru calculatoare; aparate pentru procesa-
rea datelor; hardware de calculator; aplicaţii 
software de calculatoare, descărcabile; fişie-
re cu imagini descărcabile; dispozitive perife-
rice de calculator; tablete; aparate pentru 
înregistrarea timpului; fotocopiatoare fotogra-
fice, electrostatice şi termice; balanţe; dispo-
zitive de măsurat; panouri de afişare electro-
nice; telefoane inteligente; dispozitive mâini 
libere pentru telefoane; aparate de sistem de 
poziţionare globală (GPS); aparate de comu-
nicare din cadrul reţelei; transpondere; car-
case pentru seturi de telefoane; aparate 
electrodinamice pentru comanda de la dis-
tanţă a semnalelor; cutii de derivaţie (electri-
ce); tablouri de distribuţie; aparate electrice 
de monitorizare; televizoare; căşti audio; 
căşti in-ear; camere video; media playere 
portabile; cutii pentru difuzoare; receptoare 
(audio, video); camere foto; aparate pentru 
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analiza aerului; materiale pentru reţele elec-
trice (fire, cabluri); adaptoare pentru prize de 
curent electric; prize, mufe şi alte contacte, 
sub formă de conectori electrici; aparate pen-
tru controlul la distanţă; întrerupătoare; co-
mutatoare orare automate; dispozitive de 
protecţie pentru uz personal împotriva acci-
dentelor; instalaţii electrice pentru prevenirea 
furturilor; ochelari; baterii reîncărcabile; baterii 
electrice, încărcătoare pentru baterii electrice; 

 

35   - demonstraţii de bunuri; publicitate; publicitate 
on-line prin reţele de calculator; prezentarea 
produselor prin toate mijloacele de comuni-
care pentru vânzarea cu amănuntul; servicii 
de publicitate cu plată pe clic; organizarea 
expoziţiilor în scopuri comerciale sau publici-
tare; furnizarea informaţiilor de afaceri prin 
intermediul unui site; administrarea comer-
cială a licenţelor pentru mărfuri şi servicii 
pentru terţi; studii de piaţă; promovarea vân-
zărilor pentru terţi; furnizarea unei pieţe on-
line pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bu-
nuri şi servicii; agenţii de plasare a forţei de 
muncă; sistematizarea informaţiilor într-o 
bază de date computerizată; optimizarea 
motoarelor de căutare; optimizarea traficului 
pe site; actualizarea şi întreţinerea datelor în 
bazele de date de calculator; intermedierea 
abonamentelor pentru serviciile de teleco-
municaţii pentru terţi; servicii de contabilitate; 
închiriere de automate de vânzare; agenţii de 
import-export. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 039046 
(220) 2016.06.16 
(730) MITAC INTERNATIONAL CORP., TW  

1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based 
Industrial Park, Hsinchu Hsien, Taiwan,  
Provincie Chineză 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
09   - dispozitive electronice de evaluare şi locali-

zare; monitoare electronice pentru exerciţii; 
monitoare electronice pentru exerciţii cu re-
ceptor GPS pentru evaluarea şi localizarea 
exerciţiilor; monitoare electronice pentru 
exerciţii cu emiţătoare şi receptoare de date 
fără fir pentru evaluarea şi localizarea exerci-
ţiilor; termometre, cu excepţia celor de uz 
medical; 

 

10   - aparate pentru monitorizarea activităţii cardi-
ace; senzori pentru aparate care monitori-
zează activităţile cardiace; aparate pentru 
monitorizarea pulsului; electrocardiografe; 
sfigmomanometre; termometre de uz medi-
cal; oximetre; dispozitive pentru monitoriza-
rea frecvenţei respiratorii. 

 

(531) CFE(5) 27.05.10. 
 
 
 
(210) 039054 
(220) 2016.06.20 
(730) STRATULAT Ion, MD  

Str. Alba-Iulia nr. 3, ap. 10,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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. 

 
 
 
(210) 039060 
(220) 2016.06.21 
(730) COŞCODAN Veaceslav, MD  

Str. Pajurei nr. 13/1, ap. 21,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

 
 
(210) 039061 
(220) 2016.06.22 
(730) SUDOR S.A., MD 

Str. Industrială nr. 1, MD-2091,  
Sângera, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru 
căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectri-
ce; produse de lăcătuşărie şi feronerie meta-
lică; tuburi metalice; seifuri; minereuri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 01.15.07; 26.04.03; 27.05.07. 
 

 
 
(210) 039062 
(220) 2016.06.22 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate chimi-
ce şi/sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, pro-
duse chimice naturale sau artificiale pentru 
uz în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi 
de confuzie a insectelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 

 

 

 
 
(210) 039064 
(220) 2016.06.23 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - fungicide. 
 

 

 
 
(210) 039065 
(220) 2016.06.23 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu, roşu-

închis, maro, galben de diferite nuanţe, 
verde-închis, alb. 
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(511) NCL(10-2016) 
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). 
 

(531) CFE(5) 02.09.14; 02.09.15; 05.01.03; 05.01.11; 
05.03.14; 05.07.13; 24.03.12; 25.01.17; 25.01.18; 
27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 039066 
(220) 2016.06.23 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

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

(540)  
 
 

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

verde-închis, maro, galben de diferite 
nuanţe, alb. 

(511) NCL(10-2016) 
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). 
 

(531) CFE(5) 02.09.14; 02.09.15; 05.01.03; 05.01.11; 
05.03.14; 05.07.15; 24.03.12; 25.01.17; 25.01.18; 
27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 

(210) 039067 
(220) 2016.06.24 
(730) DANUŢA Dorian, MD  

Str. Hristo Botev nr. 13/1, ap. 45,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.01.24; 07.01.25; 07.03.11; 26.04.04; 
26.04.12; 26.13.25; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 039068 
(220) 2016.06.24 
(730) CIOBANU Lilian, MD  

Str. Valea Crucii nr. 26, ap. 19,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, violet. 
(511) NCL(10-2016) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 24.17.09; 26.03.01; 26.03.18; 27.01.05; 
27.05.10; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 039070 
(220) 2016.06.23 
(730) INSTITUŢIA MEDICO SANITARĂ PUBLICĂ 

INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, MD  
Str. N. Testimiţeanu nr. 29/1,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 26.11.13; 27.01.06. 
 

 
 
(210) 039071 
(220) 2016.06.24 
(730) SKINCODE AG, CH  

Seestrasse 59, Erlenbach, Zurich, CH-8703, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
03   - săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, loţiuni 

cosmetice şi pentru păr; toate acestea adap-
tate pentru piele şi scalp. 

 

 

 
 
(210) 039072 
(220) 2016.06.30 
(730) Biroul pentru rela ţii cu diaspora  

al Cancelariei de Stat  
a Republicii Moldova, MD  
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1,  
Casa Guvernului,  
MD-2033, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

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

gri, verde-deschis. 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.04; 01.05.10; 20.07.02; 24.07.11; 
25.01.06; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 039073 
(220) 2016.06.27 
(730) Discover Financial Services, US  

2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 
60015, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
36   - servicii financiare; servicii referitoare la 

carduri de credit, la carduri de debit şi la 
carduri de plată; operaţiuni electronice referi-
toare la credit şi debit; servicii bancare; ser-
vicii de plată a facturilor, servicii de vizualiza-
re şi accesare a facturilor; servicii de transfer 
electronic de fonduri; servicii de administrare 
a creditului; informaţii financiare difuzate prin 
intermediul unei reţele globale de calcula-
toare. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 26.01.03; 26.01.24; 27.05.01. 
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(210) 039074 
(220) 2016.06.28 
(730) DOCTOR-FARM S.R.L., MD  

Str. Nicolae H. Costin nr. 57, ap. 170,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

deschis. 
(511) NCL(10-2016) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere; cerea-
le şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume 
proaspete; plante şi flori naturale; animale vii; 
alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.03.14; 26.01.15; 27.05.04; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 039075 
(220) 2016.06.28 
(730) DOCTOR-FARM S.R.L., MD  

Str. Nicolae H. Costin nr. 57, ap. 170,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

deschis. 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere; cerea-
le şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume 
proaspete; plante şi flori naturale; animale vii; 
alimente pentru animale; malţ; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.03.14; 26.01.15; 27.05.04; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 039076 
(220) 2016.06.28 
(730) LOOKNA INC, corpora ţie  

din statul Georgia, US  
26664 SEAGULL WAY, APT A213, MALIBU, 
CA 90265, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
35   - indexarea web în scop comercial sau publici-

tar; publicitate on-line într-o reţea informatizată. 
 

 
 
(210) 039080 
(220) 2016.06.29 
(730) PASINCOVCHI Igor, MD  

Str. Ştefan cel Mare nr. 42,  
MD-3000, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 
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(210) 039082 
(220) 2016.07.01 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD  

Str. Crinilor nr. 5, MD- 4829,  
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-

re; produse igienice pentru medicină; sub-
stanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi şi materiale pentru pansamente; ma-
teriale pentru plombarea dinţilor şi pentru 
mulaje dentare; dezinfectante; produse pen-
tru distrugerea animalelor dăunătoare; fungi-
cide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 039085 
(220) 2016.07.04 
(730) VICTORIA LUCI & STIL S.R.L., MD  

Str. Timiş nr. 43,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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) 24.17.02; 26.13.01; 27.05.09; 27.05.13. 
 

 
 
 
 

(210) 039086 
(220) 2016.06.29 
(730) Société des Produits Nestlé S.A., CH  

1800 Vevey, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
29   - lapte, smântână, unt, brânzeturi şi alte pre-

parate alimentare pe bază de lapte; înlocui-
tori de lapte; băuturi pe bază de lapte; deser-
turi pe bază de lapte şi pe bază de frişca; 
iaurturi; lapte de soia (înlocuitor de lapte); 
boabe de soia, conservate, pentru produse 
alimentare; uleiuri şi grăsimi comestibile; 
înlocuitori de frişca nelactaţi; 

 

30   - cafea, extracte de cafea, preparate şi băuturi 
pe bază de cafea; cafea cu gheată; înlocui-
tori de cafea, extracte de înlocuitori de cafea, 
preparate şi băuturi pe bază de înlocuitori de 
cafea; cicoare (înlocuitor de cafea); ceai, 
extracte de ceai, preparate şi băuturi pe bază 
de ceai; ceai cu gheata; preparate pe bază 
de malţ pentru consumul uman; cacao şi 
preparate şi băuturi pe bază de cacao; cioco-
lată, produse din ciocolată, preparate şi bău-
turi pe bază de ciocolată; produse de cofetă-
rie, dulciuri, bomboane; produse din zahăr; 
zahăr; gumă de mestecat; îndulcitori naturali; 
produse de panificaţie, pâine, drojdie, produ-
se de patiserie; biscuiţi, prăjituri, torturi, na-
politane, caramele, budinci; îngheţată, ghea-
ţă comestibilă, şerbeturi, dulciuri congelate, 
prăjituri congelate, îngheţată la cornet, iaur-
turi congelate; agenţi de legare pentru a fa-
brica îngheţată şi/sau gheaţă comestibilă 
şi/sau şerbeturi şi/sau dulciuri congelate 
şi/sau prăjituri congelate şi/sau îngheţată la 
cornet şi/sau iaurturi congelate; cereale pen-
tru micul dejun, müsli, fulgi de porumb, 
batoane de cereale, cereale gata pentru con-
sum; preparate de cereale; 

 

32   - apă plată, apă efervescentă sau apă carbo-
gazoasă, apă procesată, apă de izvor, apă 
minerală, apă cu arome; băuturi cu aromă de 
fructe şi băuturi pe bază de fructe, sucuri de 
fructe şi legume, nectaruri, limonade, sifon şi 
alte băuturi nealcoolice; siropuri, extracte şi 
esenţe şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor nealcoolice (cu excepţia uleiurilor 
esenţiale); băuturi pe bază de zer; băuturi pe 
bază de soia; băuturi nealcoolice pe bază de 
malţ; băuturi izotonice. 
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(210) 039087 
(220) 2016.06.29 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, bleu, gri de diferite 
nuanţe. 

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07; 
24.01.18; 24.01.19; 25.07.20; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 

(210) 039090 
(220) 2016.06.30 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate chimi-
ce şi/sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, pro-
duse chimice naturale sau artificiale pentru 
uz în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi 
de confuzie a insectelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 

 

 
 
(210) 039091 
(220) 2016.06.30 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii, în special preparate 
pentru fortificarea plantelor, preparate chimi-
ce şi/sau biologice pentru managementul 
stresului la plante, preparate pentru reglarea 
creşterii plantelor, preparate chimice pentru 
tratarea seminţelor, agenţi tensioactivi, pro-
duse chimice naturale sau artificiale pentru 
uz în calitate de atractanţi sexuali sau agenţi 
de confuzie a insectelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 
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(210) 039092 
(220) 2016.06.30 
(730) ŞUCHIS Natalia, MD  

Str. Nicolai Dimo nr. 12, ap. 3,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 02.09.01; 09.03.05; 09.05.16; 11.07.03; 
26.04.14; 26.04.24; 27.05.14. 

 

 
 
(210) 039093 
(220) 2016.06.30 
(730) TERENTIEV Ina, MD 

Str. Studenţilor nr. 7, bloc 9, ap.10,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - produse farmaceutice, substanţe şi alimente 

dietetice de uz medical. 
 

 

 
 
 
 

(210) 039094 
(220) 2016.07.01 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 039095 
(220) 2016.07.01 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 039097 
(220) 2016.07.04 
(730) DOINA VIN S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 82A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 039098 
(220) 2016.07.04 
(730) DOINA VIN S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 82A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 039099 
(220) 2016.07.05 
(730) CURMEI Lilian, MD  

Str. Petru Zadnipru nr. 4/1, ap. 248,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 039100 
(220) 2016.07.05 
(730) CURMEI Lilian, MD  

Str. Petru Zadnipru nr. 4/1, ap. 248,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 039101 
(220) 2016.07.05 
(730) CURMEI Lilian, MD  

Str. Petru Zadnipru nr. 4/1, ap. 248,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 039102 
(220) 2016.07.05 
(730) G. & G. S.r.l., IT  

Via C.A. Pizzardi, 50-40138 Bologna, Italia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
18   - cufere (bagaje), valize, saci pentru călătorii, 

genţi de călătorie, genţi mici de voiaj (pentru 
sejururi scurte); genţi; genţi de umăr; poşete 
mici (genţi de mână); saci de voiaj; genţi de 
seară; portofele de purtat sub braţ; genţi de 
plajă; genţi pentru cosmetice (fără conţinut); 
borsete; genţi pentru gimnastică; genţi spor-
tive; serviete pentru şcolari; genţi pentru 
cărţi; rucsacuri; ghiozdane; raniţe; serviete 
(marochinărie); portofele; portmonee; port-
chei din piele; umbrele; bastoane; articole de 
şelărie, bice şi articole vestimentare pentru 
animale; îmbrăcăminte pentru animale; 
zgărzi pentru animale; învelişuri pentru ani-
male; transportoare pentru animale (genţi); 
piei de animale; blănuri; 

 

25   - îmbrăcăminte; articole de vestimentaţie exte-
rioară; echipament sportiv; tricotaje; lenjerie; 
îmbrăcăminte de noapte; costume de plajă; 
cravate; ciorapi şi colanţi; eşarfe; mănuşi; 
curele; încălţăminte; articole de acoperit capul. 

 

 

 
 
(210) 039103 
(220) 2016.07.05 
(730) G. & G. S.r.l., IT  

Via C.A. Pizzardi, 50-40138 Bologna, Italia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
18   - cufere (bagaje), valize, saci pentru călătorii, 

genţi de călătorie, genţi mici de voiaj (pentru 
sejururi scurte); genţi; genţi de umăr; poşete 
mici (genţi de mână); saci de voiaj; genţi de 
seară; portofele de purtat sub braţ; genţi de 
plajă; genţi pentru cosmetice (fără conţinut); 
borsete; genţi pentru gimnastică; genţi spor-
tive; serviete pentru şcolari; genţi pentru 
cărţi; rucsacuri; ghiozdane; raniţe; serviete 
(marochinărie); portofele; portmonee; port-
chei din piele; umbrele; bastoane; articole de 
şelărie, bice şi articole vestimentare pentru 
animale; îmbrăcăminte pentru animale; 
zgărzi pentru animale; învelişuri pentru ani-
male; transportoare pentru animale (genţi); 
piei de animale; blănuri; 

 

25   - îmbrăcăminte; articole de vestimentaţie exte-
rioară; echipament sportiv; tricotaje; lenjerie; 
îmbrăcăminte de noapte; costume de plajă; 
cravate; ciorapi şi colanţi; eşarfe; mănuşi; 
curele; încălţăminte; articole de acoperit capul. 

 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.02; 03.01.24; 24.09.07; 
25.01.06; 27.01.13; 27.05.21. 

 

 
 
(210) 039104 
(220) 2016.06.28 
(730) BELKREDMASH S.R.L., MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 202,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: maro de diferite nuanţe, 

roşu, albastru de diferite nuanţe, galben. 
(511) NCL(10-2016) 
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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 24.03.07; 24.03.11; 26.01.13; 
27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 039105 
(220) 2016.06.24 
(730) Samsung C & T Corporation, KR  

67, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
32   - bere; bere din malţ; ape (băuturi); ape ga-

zoase; ape minerale (băuturi); băuturi fără 
alcool cu vitamine care nu sunt de uz medi-
cal; băuturi nealcoolice; băuturi îmbogăţite cu 
proteine pentru sportivi; sucuri de fructe; 
sucuri de legume (băuturi); preparate pentru 
fabricarea apei minerale; preparate pentru 
fabricarea apei gazoase; must de malţ; sor-
beturi (băuturi). 
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(210) 039106 
(220) 2016.06.28 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 27.05.09. 
 
 
 
(210) 039110 
(220) 2016.07.01 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD  

Str. Crinilor nr. 5, MD-4829, 
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-

re; produse igienice pentru medicină; sub-
stanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi şi materiale pentru pansamente; ma-
teriale pentru plombarea dinţilor şi pentru 
mulaje dentare; dezinfectante; produse pen-
tru distrugerea animalelor dăunătoare; fungi-
cide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 039111 
(220) 2016.07.06 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 
 
 
(210) 039112 
(220) 2016.06.30 
(730) APESM, Asocia ţia Produc ătorilor  

şi Exportatorilor Strugurilor din Moldova, 
MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162, of. 207,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: mov, verde. 
(511) NCL(10-2016) 
31   - struguri proaspeţi; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 08.07.05; 11.03.10; 
26.01.15; 27.01.12; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 039113 
(220) 2016.07.11 
(730) INVENTPROIECT S.R.L., MD 

Str. Chişinău nr. 94/1, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.04.09; 26.04.18; 26.15.09; 27.01.03. 
 

 
 
(210) 039114 
(220) 2016.07.07 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, gri, bleu de diferite 

nuanţe. 
(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.15.11; 19.03.03; 19.03.24; 
24.01.07; 24.01.18; 24.01.19; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 039115 
(220) 2016.07.07 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

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

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, gri, bleu de diferite 

nuanţe. 
(511) NCL(10-2016) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, electrice, fotografice, cinemato-
grafice, optice, de cântărire, de măsurare, de 
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sunetului sau imaginilor; suporturi de date 
magnetice, discuri acustice; distribuitoare 
automate şi mecanisme pentru aparate cu 
preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipamente pentru prelucrarea de 
date şi calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 02.09.14; 02.09.16; 26.04.12; 26.04.14; 
26.11.22; 29.01.13. 

 

(210) 039116 
(220) 2016.07.07 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate industriei, agricul-

turii, horticulturii şi silviculturii, în special pre-
parate pentru fortificarea plantelor, preparate 
chimice şi/sau biologice pentru managemen-
tul stresului la plante, preparate pentru regla-
rea creşterii plantelor, preparate chimice 
pentru tratarea seminţelor, agenţi tensioac-
tivi, produse chimice naturale sau artificiale 
pentru uz în calitate de atractanţi sexuali sau 
agenţi de confuzie a insectelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 

 

 

 
 
(210) 039117 
(220) 2016.07.07 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate industriei, agricul-

turii, horticulturii şi silviculturii, în special pre-
parate pentru fortificarea plantelor, preparate 
chimice şi/sau biologice pentru managemen-
tul stresului la plante, preparate pentru regla-
rea creşterii plantelor, preparate chimice 
pentru tratarea seminţelor, agenţi tensioac-
tivi, produse chimice naturale sau artificiale 
pentru uz în calitate de atractanţi sexuali sau 
agenţi de confuzie a insectelor; 

 

05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 
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(210) 039118 
(220) 2016.07.07 
(730) DON SIMON S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 19/6, ap. 114,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, galben. 
(511) NCL(10-2016) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.11.03; 26.11.09; 27.05.11; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 039119 
(220) 2016.07.08 
(730) Megavil Grup S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. Bucuriei nr. 7,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 039120 
(220) 2016.07.08 
(730) KAZIMLI Vugar, MD  

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 41,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.07; 02.01.16; 02.01.23; 
26.01.14; 27.03.02. 

 

 
 
(210) 039123 
(220) 2016.07.12 
(730) INTERNATIONAL TOBACCO S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. C. Negruzzi nr. 99 A,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.01; 05.03.15; 26.01.15; 26.01.19; 
27.05.15. 

 

 
 
(210) 039125 
(220) 2016.07.13 
(730) STRATULAT Ion, MD  

Str. Alba-Iulia nr. 3, ap. 10,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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. 

 

 

 
 
 
 

(210) 039126 
(220) 2016.07.13 
(730) STRATULAT Ion, MD  

Str. Alba-Iulia nr. 3, ap. 10,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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. 

 

 
 
(210) 039127 
(220) 2016.07.04 
(730) ASAL DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI, 

reprezentan ţa companiei din Turcia, MD  
Bd. Moscova nr. 17/4,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparat farmaceutic pentru tratarea bolilor 

degenerative şi inflamatorii ale sistemului 
musculo-scheletic. 

 

 

 
 
(210) 039128 
(220) 2016.07.04 
(730) ASAL DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI, 

reprezentan ţa companiei din Turcia, MD  
Bd. Moscova nr. 17/4,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-

re; produse igienice pentru medicină; sub-
stanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi şi materiale pentru pansamente; ma-
teriale pentru plombarea dinţilor şi pentru 
mulaje dentare; dezinfectante; produse pen-
tru distrugerea animalelor dăunătoare; fungi-
cide, erbicide. 

 

 

 
 
(210) 039129 
(220) 2016.07.08 
(730) BUCURIA DOM IMPEX S.R.L., MD  

Str. Mesager nr. 16,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; 

geamantane şi valize; umbrele şi umbrele de 
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 039132 
(220) 2016.07.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, roşu, gri de diferite 
nuanţe, auriu de diferite nuanţe. 

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07; 
24.01.18; 24.01.19; 25.07.20; 27.05.11; 29.01.14. 
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(210) 039133 
(220) 2016.07.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "BLUE",  "SELECTION", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, gri, albastru de 
diferite nuanţe. 

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07; 
24.01.18; 24.01.19; 25.07.20; 27.05.11; 29.01.14. 

 

 
 
 

(210) 039134 
(220) 2016.07.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, roşu, gri, albastru de 
diferite nuanţe. 

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07; 
24.01.18; 24.01.19; 25.07.20; 27.05.11; 29.01.14. 
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(210) 039135 
(220) 2016.07.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "SILVER", "SELECTION", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, gri de diferite 
nuanţe,albastru de diferite nuanţe. 

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07; 
24.01.18; 24.01.19; 25.07.20; 27.05.11; 29.01.14. 

 

 
 
 

(210) 039137 
(220) 2016.07.14 
(730) ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13, bloc 1, ap. (of.) 1F,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.01.06; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 039138 
(220) 2016.07.15 
(730) MEGASTROI S.R.L., întreprindere  

cu capital str ăin, MD  
Str. Sofiei nr. 27, bloc 2,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
 
 
 



MĂRCI  MD - BOPI 8/2016 

 81

(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

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

 

(531) CFE(5) 25.07.15; 26.03.04; 26.03.18; 27.05.11; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 039139 
(220) 2016.07.15 
(730) SBC-proiect S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 42, bloc 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
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. 

 

(531) CFE(5) 03.02.01; 03.02.24; 03.07.17; 04.03.07; 
27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 

(210) 039140 
(220) 2016.07.15 
(730) SBC-proiect S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 42, bloc 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
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. 

 

(531) CFE(5) 03.02.01; 03.02.24; 03.07.17; 04.03.07; 
28.05.00; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 039141 
(220) 2016.07.12 
(730) CENTRUL DE TELECOMUNICAŢII  

SPECIALE, întreprindere de stat, MD  
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1,  
MD-2033, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: gri, albastru, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.17; 26.01.16; 26.01.21; 
27.05.17; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 039142 
(220) 2016.07.13 
(730) GIOSAN Traian-Catalin, MD  

Str. Alexe Mateevici nr. 82,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere; cerea-
le şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume 
proaspete; plante şi flori naturale; animale vii; 
alimente pentru animale; malţ. 

 

(531) CFE(5) 03.09.01; 03.09.10; 03.09.11; 25.01.06; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 039143 
(220) 2016.07.13 
(730) GIOSAN Traian-Catalin, MD  

Str. Alexe Mateevici nr. 82,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

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

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere; cerea-
le şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume 
proaspete; plante şi flori naturale; animale vii; 
alimente pentru animale; malţ. 

 

 

 
 
(210) 039144 
(220) 2016.07.13 
(730) CIUBACIUC NZ S.R.L., MD  

Bd. Iu. Gagarin nr. 7,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

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. 

 

(531) CFE(5) 19.13.01; 19.13.21; 24.17.05; 24.17.07; 
26.04.06; 26.04.18; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 039145 
(220) 2016.07.13 
(730) CIUBACIUC NZ S.R.L., MD  

Bd. Iu. Gagarin nr. 7,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

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. 

 

(531) CFE(5) 05.03.05; 05.03.11; 05.03.13; 05.05.19; 
27.05.11. 

 

 
 
(210) 039147 
(220) 2016.07.14 
(730) SPERANŢA-BRÎNZILĂ S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 123/1,  
MD-6201, Sângerei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.06; 01.03.15; 26.01.13; 
27.05.11. 

 

 
 
(210) 039148 
(220) 2016.07.18 
(730) Vel Pitar S.A., societate comercial ă, RO 

Str. Timiş nr. 22, Râmnicu Vâlcea,  
Jud. Vâlcea, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, galben, portocaliu, 

albastru, roz, negru, verde, bej. 
(511) NCL(10-2016) 
30   - faină şi preparate făcute din cereale; pâine, 

produse de patiserie şi cofetărie. 
 

(531) CFE(5) 02.05.01; 02.05.02; 02.05.03; 02.05.22; 
20.07.01; 25.07.25; 25.12.25; 27.05.07; 29.01.15. 
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(210) 039149 
(220) 2016.07.18 
(730) Vel Pitar S.A., societate comercial ă, RO 

Str. Timiş nr. 22, Râmnicu Vâlcea,  
Jud. Vâlcea, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, bej. 
(511) NCL(10-2016) 
30   - faină şi preparate făcute din cereale; pâine, 

produse de patiserie şi cofetărie. 
 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.11; 02.01.23; 11.01.09; 
11.01.25; 26.04.22; 27.05.15; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 039150 
(220) 2016.07.18 
(730) Vel Pitar S.A., societate comercial ă, RO 

Str. Timiş nr. 22, Râmnicu Vâlcea,  
Jud. Vâlcea, România 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: roşu, negru, galben, alb, 
sur, verde, albastru, bej. 

(511) NCL(10-2016) 
30   - făina şi preparate făcute din cereale; pâine, 

produse de patiserie şi cofetărie. 
 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.11; 06.19.01; 06.19.09; 
06.19.11; 11.01.09; 11.01.25; 24.17.05; 25.01.19; 
27.05.11; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 039151 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 
 
 
(210) 039152 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 



MĂRCI  MD - BOPI 8/2016 

 85

(210) 039153 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039154 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039155 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039156 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039157 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039158 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039159 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

(210) 039160 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039161 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039162 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039163 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039164 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039165 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039166 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
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(210) 039167 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039168 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 27.07.11; 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039169 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039170 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039171 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 
 
 
(210) 039172 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 
 
 
(210) 039173 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

(210) 039174 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039175 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039176 
(220) 2016.07.18 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

(531) CFE(5) 28.03.00. 
 

 
 
(210) 039177 
(220) 2016.07.11 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

 

 
 
(210) 039178 
(220) 2016.07.11 
(730) ORION Corporation, KR  

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu,  
Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată şi 

produse din ciocolată, biscuiţi, biscuiţi uscaţi, 
crackere, pâine, produse făinoase dulci, pră-
jituri, torturi, plăcinte, budinci, îngheţată, 
bomboane, caramele, gumă de mestecat (nu 
de uz medical), jeleuri de fructe. 

 

 

 
 
(210) 039193 
(220) 2016.07.12 
(730) CAZACU Victor, MD  

Str. A. Puşkin nr. 88a,  
MD-3900, Cahul, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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) 039194 
(220) 2016.07.13 
(730) CONSTANTINOV Nicolai, MD  

Str. Fructelor nr. 61,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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) 26.04.22; 27.05.19; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 039196 
(220) 2016.07.15 
(730) SUNWORLD S.R.L., MD  

Str. Al. Bernardazzi nr. 68A,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilelor); materiale de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj; caractere tipografi-
ce, clişee; 

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.09; 05.03.06; 27.03.11; 
27.05.11. 

 

 
 
(210) 039197 
(220) 2016.07.15 
(730) SUNWORLD S.R.L., MD  

Str. Al. Bernardazzi nr. 68A,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilelor); materiale de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj; caractere tipografi-
ce, clişee; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.09; 01.03.15; 01.03.20; 04.05.21; 
05.07.24; 05.09.24; 27.01.12. 
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(210) 039198 
(220) 2016.07.15 
(730) Centrul Na ţional de Prevenire a Abuzului 

faţă de Copii, asocia ţie obşteasc ă, MD 
Str. Ion Creangă nr. 1/2, bir. 12,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, negru, turcoaz. 
(511) NCL(10-2016) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun. 

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 26.01.03; 26.13.01; 27.05.01; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 039223 
(220) 2016.07.20 
(730) SLIVCA Tatiana, MD  

Str. Liviu Deleanu nr. 7/1, ap. 58,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 
 
 

(111) 28281 
(151) 2016.05.30 
(181) 2025.05.26 
(210) 037099 
(220) 2015.05.26 
(730) Tovarystvo z obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu "NOVA POSHTA", UA  
vul. Frunze, 57, Poltava, 36039, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "NOVA", "POSHTA", "H", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2015) 
35   - procesarea administrativă a ordinelor de 

comandă; informaţii de afaceri; compilarea 
informaţiilor în baze de date computerizate; 
facturare; informaţii şi consiliere comercială 
pentru consumatori; actualizarea materialelor 
publicitare; intermedierea abonamentelor de 
ziar; servicii de externalizare (asistenţă de 
afaceri); publicitate prin poştă; publicitate; 
publicitate prin corespondenţă directă; inter-
medieri de promoţii de vânzare; demonstraţii 
cu produse; anchete de afaceri; compilarea 
statisticilor; managementul fişierelor compu-
terizate; furnizarea de informaţii de afaceri 
prin intermediul unui site web; actualizarea şi 
întreţinerea datelor în bazele de date compu-
terizate; intermediere de achiziţii (achiziţie de 
produse şi servicii pentru alte afaceri); pre-
zentarea de produse în mediile de comunica-
re, pentru retail; distribuirea materialelor pu-
blicitare; distribuirea eşantioanelor; sistema-
tizarea informaţiilor în bazele de date compu-
terizate; 

 

38   - poştă electronică; transmisie de televiziune 
prin cablu; transmisie wireless; furnizarea 
accesului la reţelele globale de computere; 
furnizarea camerelor de chat pe Internet; 
transmiterea de felicitări on-line; transmisia 
de fişiere digitale; servicii de videoconferinţă; 
servicii de teleconferinţă; comunicarea cu 
terminale de computere; transmisia asistată 
de computer a mesajelor şi imaginilor; furni-
zarea accesului la bazele de date; furnizarea 
de forumuri on-line; închirierea timpului de 
acces la reţelele globale de computere; 
transmiterea mesajelor; servicii de poştă 
vocală; servicii de buletine electronice (servi-
cii de telecomunicaţii); 

 

39   - transportarea maşinilor; livrarea mesajelor; 
livrarea bunurilor; livrarea bunurilor prin co-
mandă poştală; operaţiuni de stivuire; depo-
zitarea bunurilor; informaţii legate de trans-
porturi; furnizarea informaţiilor legate de di-
recţii de deplasare; închirierea vehiculelor; 
transportarea bunurilor, servicii de hamali; 
rezervări de transport; servicii de curierat 
(mesaje sau mărfuri); servicii de mutări; de-
pozitarea fizică a datelor sau documentelor 
stocate electronic; livrarea ziarelor; livrarea 
coletelor; transportul pe calea ferată; depozi-
tare; logistică de transport; închirierea maşi-
nilor; ambalarea bunurilor; transportarea 
mobilierului; transport aerian; brokeraj de 
transport; transport (livrarea bunurilor); des-
cărcarea încărcăturilor; 

 

42   - instalare de software computerizat; converti-
rea datelor sau documentelor din medii fizice 
în medii electronice; software (SaaS); pro-
gramare pentru calculatoare; închiriere de 
software de computere; design de software 
pentru computere; elaborare de software 
pentru computere. 

 

(531) CFE(5) 24.15.02; 24.15.21; 26.03.04; 26.04.18; 
27.01.02; 27.05.24. 

 

 
 
(111) 28282 
(151) 2016.05.30 
(181) 2025.05.26 
(210) 037100 
(220) 2015.05.26 
(730) Tovarystvo z obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu  "NOVA POSHTA", UA  
vul. Frunze, 57,  Poltava, 36039, Ucraina 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "POŞTA", "NOUĂ", "H", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2015) 
35   - procesarea administrativă a ordinelor de 

comandă; informaţii de afaceri; compilarea 
informaţiilor în baze de date computerizate; 
facturare; informaţii şi consiliere comercială 
pentru consumatori; actualizarea materialelor 
publicitare; intermedierea abonamentelor de 
ziar; servicii de externalizare (asistenţă de 
afaceri); publicitate prin poştă; publicitate; 
publicitate prin corespondenţă directă; inter-
medieri de promoţii de vânzare; demonstraţii 
cu produse; anchete de afaceri; compilarea 
statisticilor; managementul fişierelor compu-
terizate; furnizarea de informaţii de afaceri 
prin intermediul unui site web; actualizarea şi 
întreţinerea datelor în bazele de date compu-
terizate; intermediere de achiziţii (achiziţia de 
produse şi servicii pentru alte afaceri); pre-
zentarea de produse în mediile de comunica-
re, pentru retail; distribuirea materialelor pu-
blicitare; distribuirea eşantioanelor; sistema-
tizarea informaţiilor în bazele de date compu-
terizate; 

 

38   - poştă electronică; transmisia de televiziune 
prin cablu; transmisie wireless; furnizarea 
accesului la reţelele globale de computere; 
furnizarea camerelor de chat pe Internet; 
transmiterea de felicitări on-line; transmisia 
de fişiere digitale; servicii de videoconferinţă; 
servicii de teleconferinţă; comunicarea cu 
terminale de computere; transmisia asistată 
de computer a mesajelor şi imaginilor; furni-
zarea accesului ia bazele de date; furnizarea 

de forumuri on-line; închirierea timpului de 
acces la reţelele globale de computere; 
transmiterea mesajelor; servicii de poştă 
vocală; servicii de buletine electronice (servi-
cii de telecomunicaţii); 

 

39   - transportarea maşinilor; livrarea mesajelor; 
livrarea bunurilor; livrarea bunurilor prin co-
mandă poştală; operaţiuni de stivuire; depo-
zitarea bunurilor; informaţii legate de trans-
porturi; furnizarea informaţiilor legate de di-
recţii de deplasare; închirierea vehiculelor; 
transportarea bunurilor, servicii de hamali; 
rezervări de transport; servicii de curierat 
(mesaje sau mărfuri); servicii de mutări; de-
pozitarea fizică a datelor sau documentelor 
stocate electronic; livrarea ziarelor; livrarea 
coletelor; transportul pe calea ferată; depozi-
tare; logistică de transport; închirierea maşi-
nilor; ambalarea bunurilor; transportarea 
mobilierului; transport aerian; brokeraj de 
transport; transport (livrarea bunurilor); des-
cărcarea încărcăturilor; 

 

42   - instalarea software computerizat; convertirea 
datelor sau documentelor din medii fizice în 
medii electronice; software în calitate de ser-
viciu (SaaS); programare pentru calculatoa-
re; închirierea software de computere; design 
de software pentru computere; elaborarea de 
software pentru computere. 

 

(531) CFE(5) 24.15.02; 24.15.21; 26.03.04; 26.04.18; 
27.01.02; 27.05.24. 

 

 
 
(111) 28318 
(151) 2016.06.11 
(181) 2025.09.10 
(210) 037600 
(220) 2015.09.10 
(730) DELACO DISTRIBUTION SA, RO  

Str. Târgului nr. 6, 505100, Judeţul Braşov, 
Codlea, România 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "®", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, galben, verde de dife-
rite nuanţe. 

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

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte 
şi produse lactate cu excepţia margarinei; 

 

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; 
comerţ intern, servicii de comercializare pen-
tru terţi prestate de lanţuri de magazine, im-
port-export. 

 

(531) CFE(5) 26.03.06; 26.03.07; 26.03.18; 27.05.24; 
29.01.13. 

 

 
 
(111) 28324 
(151) 2016.06.10 
(181) 2025.04.29 
(210) 036942 
(220) 2015.04.29 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 

(111) 28331 
(151) 2016.06.18 
(181) 2024.10.30 
(210) 036033 
(220) 2014.10.30 
(730) Tovarystvo z obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu  "NOVA POSHTA", UA  
vul. Frunze, 57,  Poltava, 36039, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "NOVA", "POSHTA". 
(511) NCL(10-2014) 
35   - procesarea administrativă a ordinelor de 

comandă; informaţii de afaceri; compilarea 
informaţiilor în baze de date computerizate; 
facturare; informaţii şi consiliere comercială 
pentru consumatori; actualizarea materialelor 
publicitare; intermedierea abonamentelor de 
ziar; servicii de externalizare (asistenţă de 
afaceri); publicitate prin poştă; publicitate; 
publicitate prin corespondenţă directă; inter-
medieri de promoţii de vânzare; demonstraţii 
cu produse; anchete de afaceri; compilarea 
statisticilor; managementul fişierelor compu-
terizate; furnizarea de informaţii de afaceri 
prin intermediul unui site web; actualizarea şi 
întreţinerea datelor în bazele de date compu-
terizate; intermediere de achiziţii (achiziţia de 
produse şi servicii pentru alte afaceri); pre-
zentarea de produse în mediile de comunica-
re, pentru retail; distribuirea materialelor pu-
blicitare; distribuirea eşantioanelor; sistema-
tizarea informaţiilor în bazele de date compu-
terizate; 

 

38   - poştă electronică; transmisia de televiziune 
prin cablu; transmisie wireless; furnizarea 
accesului la reţelele globale de computere; 
furnizarea camerelor de chat pe Internet; 
transmiterea de felicitări on-line; transmisia 
de fişiere digitale; servicii de videoconferinţă; 
servicii de teleconferinţă; comunicarea cu 
terminale de computere; transmisia asistată 
de computer a mesajelor şi imaginilor; furni-
zarea accesului Ia bazele de date; furnizarea 
de forumuri on-line; închirierea timpului de 
acces la reţelele globale de computere; 
transmiterea mesajelor; servicii de poştă 
vocală; servicii de buletine electronice (servi-
cii de telecomunicaţii); 
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39   - transportarea maşinilor; livrarea mesajelor; 
livrarea bunurilor; livrarea bunurilor prin co-
mandă poştală; operaţiuni de stivuire; depo-
zitarea bunurilor; informaţii legate de trans-
porturi; furnizarea informaţiilor legate de di-
recţii de deplasare; închirierea vehiculelor; 
transportarea bunurilor, servicii de hamali; 
rezervări de transport; servicii de curierat 
(mesaje sau mărfuri); servicii de mutări; de-
pozitarea fizică a datelor sau documentelor 
stocate electronic; livrarea ziarelor; livrarea 
coletelor; transportul pe calea ferată; depozi-
tare; logistică de transport; închirierea maşi-
nilor; ambalarea bunurilor; transportarea 
mobilierului; transport aerian; brokeraj de 
transport; transport (livrarea bunurilor); des-
cărcarea încărcăturilor; 

 

42   - instalarea software computerizat; convertirea 
datelor sau documentelor din medii fizice în 
medii electronice; software în calitate de ser-
viciu (SaaS); programare pentru calculatoa-
re; închirierea software de computere; design 
de software pentru computere; elaborarea de 
software pentru computere. 

 

 

 
 
(111) 28361 
(151) 2016.06.24 
(181) 2025.07.31 
(210) 037405 
(220) 2015.07.31 
(730) OLSINGEM S.R.L., firm ă, MD 

Şos. Hînceşti nr. 140/1,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "HOTEL", "BUSINESS & 
SPA", cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2015) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.10; 05.13.01; 05.13.04; 
25.01.06; 27.05.09. 

 

 
 
(111) 28384 
(151) 2016.06.27 
(181) 2024.01.28 
(210) 034550 
(220) 2014.01.28 
(730) ROGOB S.R.L., firm ă de produc ţie şi comer ţ, 

MD 
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, MD-2089,    
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Moldovei", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 
29.01.12. 
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(111) 28387 
(151) 2016.06.30 
(181) 2020.08.25 
(210) 027695 
(220) 2010.08.25 
(730) Spirits International B.V., LU  

3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, 
Luxemburg 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde, galben. 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; fabricate în conformitate cu 
tradiţiile şi reţetele ruseşti; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); fabricate 
în conformitate cu tradiţiile şi reţetele ruseşti. 

 

(531) CFE(5) 25.07.01; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 28448 
(151) 2016.07.14 
(181) 2024.09.30 
(210) 035878 
(220) 2014.09.30 
(730) Ministerul Agriculturii şi Industriei  

Alimentare al Republicii Moldova, MD  
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MOLDOVA", "VIN", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(550)* Marcă - proprietate a statului. 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 03.07.07; 03.07.16; 03.07.24; 05.03.04; 
05.07.10; 19.07.01; 19.07.22. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în iulie 2016  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 

conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(220) 
Data 

de depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(442/450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 037681 2015.10.01 28258 2016.05.20 03 UNILEVER N.V., NL 10/2015  

2 037683 2015.10.01 28259 2016.05.20 03 UNILEVER N.V., NL 10/2015  

3 036800 2015.03.30 28273 2016.05.30 25,35 Crocs, Inc., US 5/2015  

4 037289 2015.07.06 28275 2016.05.30 43 SITNIC Ana, MD 8/2015  

5 037359 2015.07.20 28276 2016.05.30 05,10 CIPLA Ltd., IN 10/2015  

6 037358 2015.07.20 28277 2016.05.30 05,10 CIPLA Ltd., IN 10/2015  

7 037375 2015.07.28 28278 2016.05.30 29 ANMORA-LUX S.R.L., MD 8/2015  

8 037376 2015.07.28 28279 2016.05.30 29 ANMORA-LUX S.R.L., MD 8/2015  

9 037393 2015.07.29 28280 2016.05.31 33 PINCIUC Stepan, MD 10/2015  

10 037099 2015.05.26 28281 2016.05.30 35,38,39,42 Tovarystvo z obmezhenoiu 
vidpovidalnistiu  "NOVA 
POSHTA", UA 

6/2015 8/2016 

11 037100 2015.05.26 28282 2016.05.30 35,38,39,42 Tovarystvo z obmezhenoiu 
vidpovidalnistiu  "NOVA 
POSHTA", UA 

6/2015 8/2016 

12 036768 2015.03.25 28283 2016.06.03 07,12 Merlo SpA Industria 
Metalmeccanica, IT 

4/2015  

13 037021 2015.05.13 28284 2016.06.03 30 Open-Type Joint Stock  
Company "ROT FRONT", RU 

7/2015  

14 037373 2015.07.28 28285 2016.06.03 35,37,42 MAPASAUTO S.A., MD 8/2015  

15 037642 2015.09.24 28286 2016.06.03 35 BACIOI Vadim, MD 10/2015  

16 037198 2015.06.16 28288 2016.06.03 03 DYOMIN Igor, UA 9/2015  

17 037197 2015.06.16 28289 2016.06.03 03 DYOMIN Igor, UA 9/2015  

18 037199 2015.06.16 28290 2016.06.03 03 DYOMIN Igor, UA 9/2015  

19 037200 2015.06.16 28291 2016.06.03 03 DYOMIN Igor, UA 9/2015  

20 037201 2015.06.16 28292 2016.06.03 03 DYOMIN Igor, UA 9/2015  

21 037203 2015.06.16 28293 2016.06.03 03 DYOMIN Igor, UA 9/2015  

22 037205 2015.06.16 28294 2016.06.03 03 DYOMIN Igor, UA 9/2015  

23 037208 2015.06.16 28295 2016.06.03 03 DYOMIN Igor, UA 9/2015  

24 037402 2015.07.31 28296 2016.06.02 05 NOVARTIS AG, CH 10/2015  

25 037404 2015.07.31 28297 2016.06.02 05 NOVARTIS AG, CH 10/2015  

26 036993 2015.05.06 28299 2016.06.08 33 SÎRBU Anatolie, MD 8/2015  

27 037241 2015.06.22 28300 2016.06.08 34 Apple Inc., US 9/2015  

28 037353 2015.07.20 28301 2016.06.08 12 GM KOREA COMPANY,  
a company organized and 
existing under the laws  
of the Republic of Korea, KR 

9/2015  

29 037259 2015.06.26 28302 2016.06.08 03,29,30, 
31,33 

CUZNEŢOV Iurie, MD 9/2015  

30 037260 2015.06.26 28303 2016.06.08 33 Diageo North America, Inc., 
corporaţie din statul Connecticut, 
US 

9/2015  

31 037500 2015.08.19 28304 2016.06.08 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

9/2015  

32 037501 2015.08.19 28305 2016.06.08 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

9/2015  

33 036340 2014.12.27 28306 2016.06.07 34 Rothmans of Pall Mall Limited, 
CH 

5/2015  
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34 036174 2014.11.20 28307 2016.06.08 07 BEM INNA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2014  

35 037218 2015.06.18 28308 2016.06.09 08 The Gillette Company, US 8/2015  

36 037488 2015.08.17 28309 2016.06.09 34 CORPORACION HABANOS, 
S.A., CU 

9/2015  

37 037698 2015.10.06 28311 2016.06.09 07 ALTRAD INVESTMENT 
AUTHORITY, S.A.S, FR 

10/2015  

38 037165 2015.06.08 28312 2016.05.30 30 MCILHENNY COMPANY,  
a corporation organized and 
existing under the laws  
of the  State of Maine, US 

7/2015  

39 037158 2015.06.05 28313 2016.06.10 03,08,09, 
16,17 

TERMICAN Maxim, MD 9/2015  

40 037179 2015.06.15 28314 2016.06.10 06,11,20 FONAR Ion, MD 9/2015  

41 037253 2015.06.26 28316 2016.06.10 35,41 SUHIH Artur, MD 9/2015  

42 036229 2014.12.09 28317 2016.06.11 29,30,31 Moldova Zahăr S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

4/2015  

43 037600 2015.09.10 28318 2016.06.11 29,30,35 DELACO DISTRIBUTION SA, 
RO 

10/2015 8/2016 

44 037629 2015.09.14 28319 2016.06.11 35,36,37 BOTNARIUC Nicolai, MD 10/2015  

45 037672 2015.10.05 28320 2016.06.11 16,35 MITRA-GRUP S.A., MD 10/2015  

46 037312 2015.07.06 28322 2016.06.10 35,37 MOSIN Igor, MD 8/2015  

47 036942 2015.04.29 28324 2016.06.10 30 BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

5/2015 8/2016 

48 037413 2015.08.03 28328 2016.06.10 12 E. MISHAN & SONS, INC., US 9/2015  

49 036033 2014.10.30 28331 2016.06.18 35,38,39,42 Tovarystvo z obmezhenoiu 
vidpovidalnistiu "NOVA 
POSHTA" 

12/2014 8/2016 

50 037776 2015.10.23 28354 2016.06.24 03 UNILEVER N.V., NL 11/2015  

51 037405 2015.07.31 28361 2016.06.24 43 OLSINGEM S.R.L., firmă, MD 8/2015 8/2016 

52 034550 2014.01.28 28384 2016.06.27 29,35,43 ROGOB S.R.L., firmă de  
producţie şi comerţ, MD 

3/2014 8/2016 

53 027695 2010.08.25 28387 2016.06.30 32,33 Spirits International B.V. 11/2010 8/2016 

54 035878 2014.09.30 28448 2016.07.14 33 Ministerul Agriculturii  
şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 

1/2015 8/2016 

 
 
 

 

Lista m ărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3R 372 2026.06.16 32 Miller Brewing International, Inc.,  
corporaţie organizată conform legilor statului 
Delaware, US 
3939 West Highland Boulevard, Milwaukee, 
Wisconsin 53208, Statele Unite ale Americii 

 7/1994 

2 2R 4971 2026.05.13 01,30 Dupont Nutrition Biosciences ApS, DK 
Langebrogade 1, DK-1001 Copenhagen K,  
Danemarca 

4/1997 10/1997 
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3 2R 5050 2026.06.26 14,35,36,42 AUREOLA & LOMBARD,  
societate pe acţiuni, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 132,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

5/1997 10/1997 

4 2R 5072 2026.07.01 05 GlaxoSmithKline LLC, US 
Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, County  
of New Castle, Delaware 19808, Statele Unite 
ale Americii 

5/1997 10/1997 

5 2R 5092 2026.06.07 32,35 EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT S.A., 
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Uzinelor nr. 210/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

5/1997 11/1997 

6 2R 5093 2026.06.07 33,35 EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT S.A., 
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Uzinelor nr. 210/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

5/1997 11/1997 

7 2R 5094 2026.06.07 32,33,35 EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT S.A., 
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Uzinelor nr. 210/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

5/1997 11/1997 

8 2R 5126 2026.06.28 05 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

5/1997 11/1997 

9 2R 5129 2026.06.28 05 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

5/1997 11/1997 

10 2R 5161 2026.07.09 33 BROWN-FORMAN POLSKA Sp. z.o.o.,  
a company organized and existing  
under the laws of the Republic of Poland, PL 
ul. Postepu 21D, 02-676, Warsaw, Polonia 

6/1997 12/1997 

11 2R 5172 2026.06.07 33,35 EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT S.A., 
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Uzinelor nr. 210/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

6/1997 12/1997 

12 2R 5192 2026.07.03 18 Zippo Manufacturing Company, US 
33 Barbour Street, Bradford Pennsylvania 
16701, Statele Unite ale Americii 

6/1997 12/1997 

13 2R 5275 2026.07.24 09 Dell Inc., corporaţie din statul Delaware, US 
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,  
Statele Unite ale Americii 

7/1997 1/1998 

14 2R 5276 2026.07.24 09 Dell Inc., corporaţie din statul Delaware, US 
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,  
Statele Unite ale Americii 

7/1997 1/1998 

15 2R 5277 2026.07.29 29 Ocean Spray Cranberries, Inc.,  
a corporation organized and existing  
under the laws of the State of Delaware, US 
1 Ocean Spray Drive Lakeville-Middlebore,  
Massachusetts 02349, Statele Unite ale Americii 

7/1997 1/1998 

16 2R 5279 2026.07.29 29,32 Ocean Spray Cranberries, Inc., a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, US 
1 Ocean Spray Drive Lakeville-Middlebore,  
Massachusetts 02349, Statele Unite ale Americii 

7/1997 1/1998 

17 2R 5314 2026.08.28 07,09,10,14 Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Holdings Co., Ltd., JP 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi, 
Tokyo, Japonia 

8/1997 1/1998 

18 2R 5620 2026.07.10 07,12,37 MAZDA MOTOR CORPORATION, JP 
3-1, Shinchi, Fucho-cho, Aki-gun,  
Hiroshima-ken, Japonia 

12/1997 6/1998 

19 2R 5639 2026.06.28 05 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

6/1997 6/1998 

20 2R 6210 2026.06.19 35 CAMELIA S.A., casă de comerţ, MD 
Bd. Moscova nr. 11, bloc 1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

4/1997 3/1999 
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21 2R 7771 2026.09.20 32,33 NECTAR-S S.R.L., întreprindere mixtă  
moldo-irlandeză, MD 
Calea Ieşilor nr. 6,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

6/1998 3/2001 

22 R 13937 2025.04.15 20 CAPSULIT-GRUP S.R.L., MD 
Str. Mesager nr.1, of. 51,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

4/2006 9/2006 

23 R 14487 2025.04.19 06,19,35 Lobi-GP S.R.L., MD 
Str. Studenţilor nr. 2, bloc 4,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

9/2006 2/2007 

24 R 14776 2025.12.14 24 DECOSTIL-COM S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. A. Puşkin nr. 35, ap. 64,  
MD-2047, Chişinău, Republica Moldova 

12/2006 5/2007 

25 R 14849 2026.10.27 33 VINĂRIA-BARDAR S.A.,  
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

2/2007 5/2007 

26 R 14880 2025.12.15 06,16,20, 
35,37 

PANCU Veaceslav, MD 
Str. Putnei nr. 22,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

27 R 14991 2025.09.16 16,35,36,37 BAZÎGHINA Elena, MD 
Str. Mitropolitul Varlaam nr. 84, ap. 16a,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

9/2006 6/2007 

28 R 15022 2026.02.17 37,42 ArhiVector S.R.L., MD 
Str. V. Belinski nr. 12 B, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

2/2007 7/2007 

29 R 15197 2026.09.08 16,35,36,37, 
38,41,42 

MOLDTELECOM S.A., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 8/2007 

30 R 15290 2026.03.27 35 ELPO S.R.L., MD 
Str. A. Puşkin nr. 53,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2007 9/2007 

31 R 15347 2026.05.19 29 COMPAGNIE GERVAIS DANONE  
(a French company), FR 
17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Franţa 

5/2007 10/2007 

32 R 15348 2026.05.22 05 Abb Vie Inc., US 
1 North Waukegan Road, Illinois 60064,  
Statele Unite ale Americii 

5/2007 10/2007 

33 R 15350 2026.05.23 35,41 PIMENOVA Ecaterina, MD 
Str. Bulgară nr. 41, ap. 43,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

5/2007 10/2007 

34 R 15351 2026.06.01 20,30,43 BUCĂTĂRIA MEA, societate comercială, MD 
Str. G. Bănulescu-Bodoni nr. 75,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

5/2007 10/2007 

35 R 15355 2026.05.30 09 ADTRAN, Inc., a corporation  
organized and existing according 
to the laws of the State of Delaware, US 
901 Explorer Blvd. NW, Huntsville,  
AL 35806-2807, Statele Unite ale Americii 

5/2007 10/2007 

36 R 15373 2026.06.15 12 Bridgestone Licensing Services, Inc.,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 
535 Marriott Drive, Nashville, 
Tennessee 37214, Statele Unite ale Americii 

5/2007 10/2007 

37 R 15424 2026.05.11 07,12 Wix-Filtron Sp. Z o.o., PL 
ul. Wroclawska 145, 63-800 Gostyn, Polonia 

5/2007 10/2007 

38 R 15425 2026.05.11 07,12 Wix-Filtron Sp. Z o.o., PL 
ul. Wroclawska 145, 63-800 Gostyn, Polonia 

5/2007 10/2007 

39 R 15461 2026.05.30 01 Union Carbide Corporation,  
corporaţia statului New York, US 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, 
Statele Unite ale Americii 

5/2007 10/2007 

40 R 15500 2026.04.11 35,41,43 LIDOLUX S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Decebal nr. 139,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

6/2007 11/2007 
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41 R 15514 2026.04.17 12 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 

6/2007 11/2007 

42 R 15560 2026.06.01 32 The Coca-Cola Company,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 

6/2007 11/2007 

43 R 15575 2026.06.23 12 KIA MOTORS CORPORATION, KR 
231 Yangjae-dong, Seocho-gu,  
Seoul 137-938, Republica Coreea 

6/2007 11/2007 

44 R 15581 2026.06.26 05 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington,  
Delaware 19898, Statele Unite ale Americii 

6/2007 11/2007 

45 R 15586 2026.07.12 05 Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, CH 
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, Elveţia 

6/2007 11/2007 

46 R 15611 2026.05.24 12 KIA MOTORS CORPORATION, KR 
231 Yangjae-dong, Seocho-gu,  
Seoul 137-938, Republica Coreea 

7/2007 12/2007 

47 R 15614 2026.06.06 05,30 Vidcrîte acţionerne tovarîstvo "Monomah", UA 
Vul. Comunalina, s.m.t. Velîca Dîmerca, 
Brovarsichii r-n, Kîivsica obl., 07442, Ucraina 

7/2007 12/2007 

48 R 15615 2026.06.06 05 Dow AgroSciences LLC,  
a Delaware Limited Liability Company, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis,  
Indiana 46268, Statele Unite ale Americii 

7/2007 12/2007 

49 R 15623 2026.06.22 32 The Coca-Cola Company,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 

7/2007 12/2007 

50 R 15624 2026.06.22 29 COMPAGNIE GERVAIS DANONE  
(a French company), FR 
17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Franţa 

7/2007 12/2007 

51 R 15638 2026.07.03 09 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 
60048, Statele Unite ale Americii 

7/2007 12/2007 

52 R 15639 2026.07.03 12 Hyundai Motor Company, KR 
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,  
Republica Coreea 

7/2007 12/2007 

53 R 15654 2026.05.11 33 CASTEL MIMI S.R.L., MD 
Str. Dacia nr. 1, MD-6512, Bulboaca,  
Anenii Noi, Republica Moldova 

6/2007 12/2007 

54 R 15656 2026.06.15 35 Omnicom International Holdings Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
720 California Street, San Francisco, California 
94108, Statele Unite ale Americii 

6/2007 12/2007 

55 R 15668 2026.07.10 05 Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, CH 
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, Elveţia 

7/2007 12/2007 

56 R 15696 2026.07.31 32 Maaza International Co. L.L.C., AE 
P.O. Box 6081 Dubai, Emiratele Arabe Unite 

7/2007 12/2007 

57 R 15714 2026.08.18 05 Vifor (International) AG, Ltd., Inc., CH 
Rechenstrasse 37, 9014, St.Gall, Elveţia 

7/2007 12/2007 

58 R 15739 2026.04.17 12 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 

8/2007 1/2008 

59 R 15749 2026.06.14 09,35 Moldavcabeli, societate pe acţiuni de tip închis, 
MD 
Str. Industrialinaia nr. 10, MD-3200, Bender, 
Republica Moldova 

8/2007 1/2008 
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60 R 15756 2026.06.29 21,35 CABIGRUP S.R.L., MD 
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

8/2007 1/2008 

61 R 15862 2026.06.20 32,33 GSH Trademarks Limited, CY 
Afroditis, 25, 2nd floor, office 204, Nicosia, Cipru 

6/2007 2/2008 

62 R 15912 2026.06.20 32,33 GSH Trademarks Limited, CY 
Afroditis, 25, 2nd floor, office 204, Nicosia, Cipru 

6/2007 2/2008 

63 R 15938 2026.06.28 09,35,39 United Parcel Service of America, Inc., US 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 
30328, Statele Unite ale Americii 

9/2007 2/2008 

64 R 15981 2026.10.02 01,19,35 PENETRON INTERNATIONAL LTD., US 
45 Research Way, Suite 203, East Setauket, 
New York 11733, Statele Unite ale Americii 

9/2007 2/2008 

65 R 15998 2026.10.20 01,03,05,10, 
32,35,44 

PRODIAFARM S.R.L., societate comercială, MD 
Calea Orheiului nr. 103, bloc 3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

9/2007 2/2008 

66 R 16003 2026.10.24 05,35 Flumed-Farm S.R.L., MD 
Str. Cetatea Albă nr. 176,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

9/2007 2/2008 

67 R 16043 2026.06.15 05 NOVARTIS AG, CH 
CH-4002 Basel, Elveţia 

10/2007 3/2008 

68 R 16095 2026.08.22 05 Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 

10/2007 3/2008 

69 R 16096 2026.08.22 05 Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 

10/2007 3/2008 

70 R 16179 2026.07.12 12 FEDERAL CORPORATION, TW 
369, Chung Hwa Road, Sec. 2, Chung-Li, 
Taoyuan, Taiwan 

11/2007 4/2008 

71 R 16181 2026.05.03 20 ŞUMSCHI Vitalii, MD 
Str. Sf. Gheorghe nr. 67,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

11/2007 4/2008 

72 R 16182 2026.05.11 33 Diageo Brands B.V., NL 
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, Olanda 

11/2007 4/2008 

73 R 16222 2026.05.30 35,39 Ozaris-Plus S.R.L., MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 4/1, ap. (of.) 191,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

5/2007 4/2008 

74 R 16239 2026.11.23 07 ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD., CN 
No. 8 Changchun Road, Hi-tech Industrial Park, 
Zhengzhou, China 

11/2007 4/2008 

75 R 16240 2026.11.23 07 ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD., CN 
No. 8 Changchun Road, Hi-tech Industrial Park, 
Zhengzhou, China 

11/2007 4/2008 

76 R 16263 2026.12.01 05 NOVARTIS AG, CH 
CH-4002 Basel, Elveţia 

11/2007 4/2008 

77 R 16316 2026.06.06 06,07,08,09, 
17,19,20,21 

ROMSTAL TRADE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 12/10,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

12/2007 5/2008 

78 R 16317 2026.06.20 33 GSH Trademarks Limited, CY 
Afroditis, 25, 2nd floor, office 204, Nicosia, Cipru 

12/2007 5/2008 

79 R 16346 2026.12.20 34 Dunhill Tobacco of London Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, Regatul Unit 

12/2007 5/2008 

80 R 16381 2027.01.12 03 Perio, Inc., US 
6156 Wilcox Road, Dublin, Ohio 43016,  
Statele Unite ale Americii 

12/2007 5/2008 

81 R 16688 2026.09.07 32 ACHIMOV Victor, MD 
Bd. Moscova nr. 2, ap. 111,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

3/2008 8/2008 

82 R 16700 2026.12.01 05 NOVARTIS AG, CH 
CH-4002 Basel, Elveţia 

3/2008 8/2008 

83 R 16701 2026.12.01 05 NOVARTIS AG, CH 
CH-4002 Basel, Elveţia 

3/2008 8/2008 
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84 R 17168 2026.10.24 05,35 Flumed-Farm S.R.L., MD 
Str. Cetatea Albă nr. 176,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

6/2008 11/2008 

85 R 17293 2026.05.16 32,35,43 SOLOVIOV Evghenii, MD 
Str. Jubiliară nr. 1,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

7/2008 12/2008 

86 R 17429 2026.09.13 05,10,36, 
41,44 

BIOGEN IDEC MA INC., US 
14 Cambridge Center, Cambridge,  
Massachusetts 02142,  
Statele Unite ale Americii 

8/2008 1/2009 

87 R 17842 2026.06.19 06,09,37, 
39,42 

MOLDCABLU S.R.L., casă de comerţ, MD 
Str. Coloniţa nr. 103,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

11/2008 4/2009 

88 R 17976 2026.05.22 05,44 MEDA AB, SE 
Box 906, SE-170 09 Solna, Suedia 

6/2008 5/2009 

89 R 18247 2026.07.18 35 CHIRIAC Liubomir, MD 
Str-la 1 Izvoarelor nr. 24,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

2/2009 8/2009 

90 R 21256 2027.01.12 03 Perio, Inc., US 
6156 Wilcox Road, Dublin, Ohio 43016,  
Statele Unite ale Americii 

12/2009 6/2011 
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IV 

Indicaţii geografice, denumiri de origine, 
specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la 
care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare a 
acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale Uniunii 
Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

   egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. A 
registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 

 
 
 
 

 P
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and 
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; requests for 
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists 
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on 
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union 
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs. 
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Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi 
tradiţionale garantate pentru care este solicitată 

protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 
traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri 

de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no. 
66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the 
grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with 
AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 Î 

 I 
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Cereri de înregistrare a indicaţiilor geografice 
 

 
Numărul de depozit      IG-007 
Data de depozit           2016.07.08 
 
 

Indicaţia geografică       
 
 

D O C U M E N T U L  U N I C  
Prezentul document unic descrie principalele 

elemente ale caietului de sarcini, cu titlu 
informativ 

 
I. INDICAŢIA GEOGRAFICĂ SOLICITATĂ 

SPRE ÎNREGISTRARE 
 

 
 

II. SOLICITANT 
 
BIOCAMARA S.R.L., MD 
MD- 4646, Zăbriceni, Edineţ, Republica Moldova 
 
III. CLASA/PRODUSUL 
 
NCL (10) 
30 - plante, fructe uscate şi amestecuri din ele 
pentru infuzii. 
 
IV. DESCRIEREA PRODUSULUI  
 
Plante, fructe uscate şi amestecuri din ele pentru 
infuzii de la Mănăstirea Zăbriceni, în continuare 
produs cu IGP "ZĂBRICENI", este un produs natu-
ral, colectat şi preparat manual de călugării 
mănăstirii. Nu conţine adaosuri naturale sau alterna-
tive. 
 
V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME  
 
• Aspectul exterior - compus din flori, frunze, 

părţi de tulpini de plante, mărunţite în fracţiuni cu 
dimensiunea de până la 10 mm (plantele nu 
conţin impurităţi); 

• Aroma - miros aromatic caracteristic tipului de 
materie primă, mirosul este specific, fără 
emanaţii străine (ex. de mucegai); 

• Intensitatea culorii - în dependenţă de culoarea 
fiecărei plante în parte, infuzia are o nuanţă de 
galben. 

 
Indicii de calitate şi puritate a produselor cu IGP 

"ZĂBRICENI" 
• Umiditate - max. 12% 

• Cenuşă totală - max. 10% 
• Cenuşă insolubilă în HCl 10% - max. 2,5 % 
• Fracţia masică a particulelor mari (> 10 mm) - 

max. 10% 
• Fracţia masică a particulelor mici (< 0,35 mm) - 

max. 10 % 
• Sunt excluşi vătămătorii cerealelor şi larvele 

acestora.  
 
VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE DE 

PRODUCERE/PRELUCRARE 
 

Procesul de obţinere a produselor cu IGP 
"ZABRICENI", este realizat în mai multe etape, con-
form Instrucţiunii Tehnologice MD 67-40921282-
01..2016 şi a Standardului de firmă 40921282-
01..2016:  
- în anumite perioade ale anului, specifice fiecărei 

plante în parte, materia vegetală este recoltată 
în cantităţi necesare pentru a fabrica o serie de 
produse; 

- după care este transportată (în coşuri speciale 
din lozie) în încăperea de producere, aici plantele 
se supun unei examinări exterioare. Se înlătură 
impurităţile produsului vegetal ale altor plante şi 
impurităţile aceleiaşi plante, minerale şi organi-
ce. Sunt spălate şi verificate de lipsa dăunăto-
rilor şi corpurilor străine; 

- etapa următoare constă în transportarea pro-
dusului vegetal în camera de uscare. Aceasta es-
te o încăpere special amenajată, ferită de razele 
directe ale soarelui, dotată cu stelaje din lemn cu 
rafturi suprapuse şi prevăzute cu plase, pe care 
sunt aşezate plantele spre uscare. Temperatura 
de uscare ajunge la 39-410C, este menţinută cu 
ajutorul unui sistem de încălzire. Aici plantele 
sunt repartizate uniform pe stelaje. Sistematic 
plantele sunt amestecate. Durata uscării variază 
de la o plantă la plantă, în dependenţă de grosi-
mea tulpinii. În sală se menţine o temperatură şi 
umiditate optimă care se verifică cu regularitate; 

- ulterior, după uscarea completă, produsul este 
transportat în sala de fragmentare, unde plantele 
sunt mărunţite cu ajutorul unui aparat electric de 
tăiere a plantelor. Maşina pentru fragmentare se 
calibrează în aşa mod, încât fracţia produsului 
fabricat să se încadreze în limitele de 8 mm - 12 
mm. Se efectuează controlul calităţii, verificând 
gradul de fragmentare a produsului obţinut; 

- plantele tăiate sunt trecute prin site, cernerea se 
efectuează în două etape: în una din ele utilizând 
sita cu diametrul ochiurilor de 10 mm, după care 
produsul neconform se trece la fragmentarea 
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repetată, şi a doua etapă - cernerea prin sită cu 
diametrul de 2 mm, fracţia cernută se înlătură 
fiind necorespunzătoare. Pentru ambalarea cea-
iului în pliculeţe, produsul este mărunţit cu fracţia 
de 1-2 mm. Apoi produsul este cântărit şi datele 
sunt înregistrate. Materia primă este stocată în 
pachete de hârtie cu capacitatea de 10 kg, 
aplicându-se o etichetă cu denumirea plantei şi 
data colectării. Acestea sunt păstrate într-un 
depozit special amenajat conform cerinţelor în 
vigoare (temperatură, umiditate, lumină, sistem 
de aerisire);  

- urmează apoi amestecul plantelor, tipurile de 
ceai sunt pregătite dintr-un amestec din diferite 
plante, care sunt compatibile în compoziţie, 
respectându-se proporţiile, astfel încât produsul 
final să posede aromă, gust şi să fie benefic 
pentru oameni. Amestecul se face cu ajutorul 
malaxorului; 

- produsul uscat final, după amestecul sus-
menţionat, se ambalează în pachete de 100g şi 
pliculeţe de 1,5 şi 2g. Acestea din urmă sunt 
puse în cutii şi ermetizate cu peliculă. Atât pe 
pachete, cât şi pe cutii, sunt aplicate etichetele 
cu toată informaţia utilă; 

- pachetele şi cutiile fabricate se depozitează în 
camera pentru materia finită pe stelaje. 

 
VII. ARIA GEOGRAFICA DELIMITATĂ  
 

Aria geografică unde se produce ceaiul cu IGP 
"ZĂBRICENI" este localitatea Zăbriceni, în cadrul 
Mănăstirii „Naşterea Domnului" (48°5'9"N, 
27°13'23"E). Aici au loc toate etapele de producere 
a ceaiului, cu excepţia cultivării şi colectării plante-
lor. Materia primă se colectează în mare parte atât 
de pe terenurile proprii ale Mănăstirii din cadrul 
localităţilor Zăbriceni şi Brînzeni, raionul Edineţ, cât 
şi din cadrul „Rezervaţiei peisagistice Zăbriceni". 

 
VIII. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFICĂ  

 
Calitatea, reputaţia şi caracteristicile organolepti-

ce distinctive ale produselor cu IGP "ZĂBRICENI" 
se datorează în mod esenţial mediului geografic şi 
factorilor săi naturali. 

Un aspect important serveşte şi faptul că toată 
activitatea de cultivare şi producere a ceaiurilor din 
plante este făcută exclusiv de către călugării 
Mănăstirii şi îndeletnicirea manuală a acestora este 
bine îmbinată cu rugăciunea, lucru care personali-
zează şi individualizează produsul de altele. 

 
IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA 

ŞI ETICHETAREA 
Produsul este ambalat în două tipuri de 

ambalaje: 

 
• pachet de hârtie a câte 100 grame fiecare; 
• cutii de hârtie cu câte 25 de pliculeţe a câte 

1,5 şi 2 grame fiecare. 
 

 
Pacheţele de hârtie (100 g) 

• verde ("Zăbriceni"); 
• portocaliu ("Bioceai"); 
• violet ("Ivanceai"); 
• teal ("Busuioc moldovenesc"); 
• galben ("Pojarniţă'', "Gălbenele", "Măceş"). 
 
Caracteristicile ambalajului: 
Pachetul are o fereastră din peliculă transpa-

rentă, prin care se poate vedea conţinutul, ambala-
jul este prins cu o bandă din plastic albă. 

 

 
Cutiile de hârtie (50 şi 37,5 g) 

Sunt de culoare cafenie şi conţin 25 pliculeţe 
fiecare, a câte 2 grame pentru "Zăbriceni", 
"Bioceai", "Busuioc moldovenesc", "Pojarniţă", 
"Gălbenele", "Muşeţel", "Levănţică" şi 1,5 grame 
pentru "Ivanceai". Cutiile sunt ermetizate cu 
peliculă. 

În etichetarea produselor cu IGP "ZĂBRICENI", 
conform HG nr. 996 din 2003.08.20 despre 
aprobarea Normelor privind etichetarea produselor 
alimentare şi Norme-lor privind etichetarea 
produselor chimice de menaj, se folosesc 
următoarele indicaţii: 

- IG Zăbriceni; 
- Menţiunea Indicaţie Geografică Protejată 

însoţită de simbolul naţional asociat 
acesteia; 

- Inscripţia "Fabricat în Moldova"; 
- Denumirea şi coordonatele producătorului; 
- Denumirea produsului; 
- Data producerii; 
- Masa netă (gr.); 
- Numărul lotului; 
- Lista ingredientelor; 
- Termenul de valabilitate; 
- Informaţii cu privire la certificare; 
- Logoul "Fabricat în Moldova produs eco-

logic"; 
- Logoul organismului de certificare 

"Certificat Eco". 
 
X. REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA 

CAIETULUI DE SARCINI 
 

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Details.as
px?id=3582&cs=7&domain=1 
 
 

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Details.aspx?id=3582&cs=7&domain=1�
http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Details.aspx?id=3582&cs=7&domain=1�
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Lista denumirilor de origine c ărora le-a fost acordat ă protec ţie 
în Republica Moldova, în luna iulie 2016, conform 

Aranjamentului de la Lisabona privind protec ţia denumirilor 
de origine a produselor şi înregistrarea lor interna ţional ă  

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării internaţionale,  

ţara de origine a denumirii pentru care se solicită protecţie (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), 
denumirea de origine a produsului şi transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul, traducerea 

acesteia în limbile franceză, engleză şi rusă în redacţia Biroului Internaţional al OMPI  
şi traducerea în română, denumirea produsului  

 
Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
înregistrării 

 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliterarea/traducerea Produsul 

1 AO 1011 
2015.12.18 

IT VALTELINA CASERA  Fromage de Valteline / Cheese from 
Valtellina / Твердый сыр из частично 

обезжиренного 
коровьего молока Валътеллина 
Касера / Caşcaval de Valtelina 

Brânzeturi 

 

 

 

 
Lista produc ătorilor de struguri destina ţi producerii 

produselor vitivinicole cu indica ţie geografic ă protejat ă  
şi a produc ătorilor de produse vitivinicole cu indica ţie 

geografic ă protejat ă 
 
 

Nr. 
crt. 

Deţinător  
al dreptului de utilizare 

Categoria  
de producător 

Indicaţia geografică 
protejată 

Numărul şi data actului  
de luare la evidenţă de către 

Oficiul Național al Viei și Vinului 
(ONVV) 

1 SUVOROV-VIN S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 

Producător de produse 
vitivinicole 

Ştefan Vodă Act nr. 4S din 2016.07.26 
 

2 BOGATMOS S.R.L., MD 
Str. Serghei Lazo nr. 23, MD-7730, 
Taraclia, Căuşeni, Republica 
Moldova 

Producător de struguri Ştefan Vodă Act nr. 5S din 2016.07.26 
 

3 BRAVO WINE S.R.L., MD 
Str. Meşterul Stanciu nr. 17. 
MD-4301, Căuşeni, Republica 
Moldova 

Producător de produse 
vitivinicole 

Ştefan Vodă Act nr. 6S din 2016.07.26 
 

4 BASARABIA LWIN INVEST S.R.L., 
MD 
Str. Karl Marx nr. 205, MD-6701, 
Basarabeasca, Republica Moldova 

Producător de produse 
vitivinicole 

Ştefan Vodă Act nr. 7S din 2016.07.26 
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V 
Design industrial / Industrial design  

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certifi-
catele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale 
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established 
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial design 
registration certificates, and industrial designs renewed under the national procedure shall be published 
in this Section. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P

L
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGR AFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RE LATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD S T. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Number of the certificate  

(15)  Data înregistrării  

 Date of the registration 

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

 Expected expiration date of the registration  

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of the industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of the application  

(22)  Data de depozit  

 Date of filing of the application 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of the exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Data relating to priority under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of the priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Date of filing of the priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 

 

 



DESIGN                                                                                                       MD - BOPI 8/2016 

 113

(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMA ŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLET IN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of published industrial designs 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare (semestrial) 

 List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the numerical index (half-yearly) 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the ICID classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L  Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of refused industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L L ista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale  

 List of owners deprived of rights by non-payment of fees for issuance of industrial design registration 
certificates 

MK4L  Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele 

conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, (titularul, codul ţării conform normei  
ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
Nr. de desene  
şi modele 
industriale  

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 1709 2016.07.14 2020.05.12 f 2015 0044 2015.05.12 11-02 23 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri 
nr. 4, MD-2091, 
Revaca, Chişinău, 
Republica Moldova 

3/2016 

2 1710 2016.07.14 2020.06.01 f 2015 0056 2015.06.01 20-03 61 (2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19, 20, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
29, 30, 31, 
32, 33, 34, 
35, 36, 37, 
38, 39, 40, 
41, 42, 43, 
44, 45, 46, 
47, 48, 49, 
50, 51, 52, 
53, 54, 55, 
56, 57, 58, 
59, 60, 61, 

62, 63 ) 

ÎNTREPRINDERE DE 
STAT, CENTRUL 
RESURSELOR 
INFORMAŢIONALE DE 
STAT REGISTRU, MD 
Str. A. Puşkin nr. 42, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2015 

 
 
 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în iulie 2016 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 

1 1702 09-03 f 2015 0089 2015.09.28 10 ART GRUP BRIVET S.R.L., 
SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 

5/2016 

2 1703 19-08 f 2015 0085 2015.09.21 1 STEŢCO Alexandru, MD 5/2016 

3 1704 32-00 f 2015 0086 2015.09.21 1 STEŢCO Alexandru, MD 5/2016 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, 
numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 

(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării conform 
normei ST.3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
Nr. de desene 
şi modele  

industriale reînnoite 
(nr. desenului 
şi modelului  

industrial reînnoit) 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(43)(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 510 2021.07.27 f 2001 0073 2001.07.27 09-01 1 ICS "SUVOROV VIN" 
S.R.L., MD 
Str. Columna nr. 108, 
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

9/2003 
5/2004 

2 947 2021.03.23 f 2006 0036 2006.03.23 06-01, 
02, 03, 
04, 05 

7(3, 11, 12, 14, 15, 
17, 18) 

ANTURAJ NOU S.R.L., 
MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75/25, 
MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2007 
9/2007 

3 974 2021.08.07 f 2006 0082 2006.08.07 19-08 1 ÎCS "SUVOROV-VIN" 
S.R.L., MD 
Str. Columna, 108,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

3/2007 
11/2007 

4 1001 2021.12.22 f 2007 0001 2006.12.22 09-01 10 SAVERGLASS, FR 
3 rue de la Gare, 60960 
FEUQUIERES, Franţa 

7/2007 
4/2008 

5 1380 2021.08.24 f 2011 0060 2011.08.24 09-01 5 RENAISSANCE 
PERFECT S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE CU 
CAPITAL STRĂIN, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A", 
MD-2084, Cricova, 
Republica Moldova 

11/2011 
5/2012 
8/2012 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului  

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de 
desene 

şi modele 
industriale  

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 DM/086293 2015.04.27 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), 
CH 

Pandantiv; colier; brăţară; 
cercei; inele / Pendant; 
necklace; bracelet; earrings; 
finger rings / Pendentif; 
collier; bracelet; boucles 
d'oreilles; bagues 

11-01 7 2020.04.27 43/2015 

2 DM/086305 2015.04.30 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Cercel; pandantiv / Earring; 
pendant / Boucle d'oreille; 
pendentif 

11-01 2 2020.04.30 43/2015 

3 DM/087679 2015.09.10 
 

2015.04.08, 
20151780, FR 

ELOCIA, FR Matriţă din plastic pentru 
brânză / Plastic cheese 
mold / Moule à fromage en 
plastique 

07-02 1 2020.09.10 41/2015 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
 

Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 
data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 

numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, 
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
(51) 

Clase 
(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale  

 
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

07-02 DM/087679 2015.09.10 
 

2015.04.08, 
20151780, FR 

ELOCIA, FR Matriţă din plastic pentru 
brânză / Plastic cheese 
mold / Moule à fromage 
en plastique 

1 2020.09.10 41/2015 

11-01 DM/086293 2015.04.27 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Pandantiv; colier; brăţară; 
cercei; inele / Pendant; 
necklace; bracelet; 
earrings; finger rings / 
Pendentif; collier; bracelet; 
boucles d'oreilles; bagues 

7 2020.04.27 43/2015 

11-01 DM/086305 2015.04.30 HARRY WINSTON SA, 
CH 

Cercel; pandantiv / 
Earring; pendant / Boucle 
d'oreille; pendentif 

2 2020.04.30 43/2015 

 
 

 
 
 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite  
(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/038670 BREITLING S.A., CH 1 2021.04.16(4R) 12/1997 26/2016 

2 DM/040299 SOREMARTEC S.A., LU 81 2021.07.17(4R) 12/1997 30/2016 

3 DM/056490 GAMM S.R.L., IT 2 2021.06.27(3R) 3/2002 27/2016 

4 DM/056512 ECKES-GRANINI GROUP GMBH, DE 1 2021.07.06(3R) 3/2002 28/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 DM/056676 THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY, US 

1 2021.07.18(3R) 3/2002 30/2016 

6 DM/057588 SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO, FR 1 2021.09.19(3R) 6/2002 27/2016 

7 DM/058272 UNIWHEELS LEICHTMETALLRÄDER 
(GERMANY) GMBH, DE 

1 2021.09.14(3R) 8/2002 26/2016 

8 DM/060123 FERRARI S.P.A., IT 1 2021.07.11(3R) 2/2003 29/2016 

9 DM/060124 FERRARI S.P.A., IT 1 2021.07.11(3R) 2/2003 29/2016 

10 DM/067894 MONTRES BREGUET S.A., CH 1 2021.06.09(2R) 11/2006 27/2016 

11 DM/067913 THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY, US 

1 2021.06.19(2R) 4/2007 27/2016 

12 DM/067994 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2021.07.13(2R) 12/2006 29/2016 

13 DM/068182 FERRERO S.P.A, IT 1 2021.06.20(2R) 4/2007 26/2016 

14 DM/068226 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

14 2021.07.21(2R) 5/2007 30/2016 

15 DM/074527 STRAUSS COFFEE B.V., NL 5 2020.09.01(1R) 9/2011 28/2016 

16 DM/076292 THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

14(1, 2, 3, 4, 5,  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14) 

2021.06.28(1R) 2/2012 27/2016 

17 DM/076355 THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

7(3, 4, 5, 6, 7,  
10, 11) 

2021.07.13(1R) 2/2012 29/2016 

18 DM/076391 THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

6(1, 2, 3, 4, 5, 8) 2021.07.11(1R) 2/2012 29/2016 

19 DM/076398 FERRARI S.P.A., IT 1 2021.07.19(1R) 7/2012 30/2016 

20 DM/076399 FERRARI S.P.A., IT 1 2021.07.19(1R) 7/2012 30/2016 

21 DM/076961 LABORATOIRES LA PRAIRIE SA, CH 2 2021.10.20(1R) 5/2012 30/2016 

22 DM/078038 EUROTRADE S.A., GR 1 2021.07.06(1R) 12/2012 29/2016 

 



1
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VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protec ţie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 

drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 

titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 

deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modific ărilor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr.  
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 Cerere  
de brevet  
de invenţie 

a 2013 0009 - 7/2013 (71) 
MAKHTESHIM CHEMICAL 
WORKS LTD., IL 

(71) 
ADAMA MAKHTESHIM LTD., IL 

2 
 

Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

027694 - 11/2010 
  9/2014 

 

(730)  
7, rue Nicolas Bove, L-1253 
Luxemburg, Luxemburg 

(730)  
3, rue du Fort Rheinsheim,  
L-2419 Luxemburg, Luxemburg 

3 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

035889 - 11/2014 
 

(730) 
IOVIŢA Lilia, MD 

(730) 
DEDIU Lilia, MD 

4 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 
 

037295 -   9/2015 
 
 
 
 

(540)  

 
 

(540)  

 

5 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

037483 -   9/2015 
 
 
 
 

(511) 
30 - cafea, ceai, cacao şi 
înlocuitori de cafea; orez; 
tapiocă şi sago; făină şi 
preparate făcute 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; 

(511)  
30 - îngheţată şi produse de 
îngheţată; 
 

6 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

037586 - 11/2015 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
7 Cerere  

de înregistrare 
a mărcii 

039036 - 7/2016 
 
 
 
 

(540) 

 

(540)  

8 Brevet  
de invenţie   

a 2006 0080 3653 11/2006 
  7/2008 

(72) 
VISCOMI Giuseppe C., IT;  
CAMPANA Manuela, IT;  
BRAGA Dario, IT;  
CONFORTINI Donatella, IT;  
CANNATA Vincenzo, IT;  
RIGHI Paolo, IT;  
ROSINI Gofftredo, IT 

(72) 
VISCOMI Giuseppe C., IT;  
CAMPANA Manuela, IT;  
BRAGA Dario, IT;  
CONFORTINI Donatella, IT;  
CANNATA Vincenzo, IT;  
RIGHI Paolo, IT;  
ROSINI Gofftredo, IT  
SEVERINI Denis, IT; 
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1 2 3 4 5 6 7 

9 Brevet  
de invenţie   

a 2015 0095 4418 5/2016 (72) 
COVALIOV Victor, MD;  
TIMOFTE Natalia, MD;  
MORARI Iurii, MD 

(72) 
COVALIOV Victor, MD; 
COVALIOVA Olga, MD; 
TIMOFTE Natalia, MD;  
MORARI Iurii, MD 

10 Mărci 000659 
000660 

2R 651 
2R 752 

12/1994 
  6/2004 
  9/2014 
10/2014 

(730)  
SANDEN CORPORATION, JP 

(730)  
SANDEN HOLDINGS  
CORPORATION, JP 
 

11 Marcă 003711 2R 3525 4/1996 
4/2005 
1/2015 

(730)  
5330 Bad Zurzach, Elveţia 
 

(730)  
Triumphweg 6, CH-5330 Bad 
Zurzach, Elveţia 

12 Marcă 005656 R 4514 10/1996 
  4/1997 
12/2006 

(730)  
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Şos. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău,  
Republica Moldova 

13 Marcă  005195 R 5079   5/1997 
11/1997 
  4/2004 
  5/2006 

(730) 
Str. Meşterul Manole nr. 18,  
MD-2066, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730) 
Str. Meşterul Manole nr. 18,  
MD-2044, Chişinău,  
Republica Moldova 

14 Mărci 005579 
005580 

 
 
 
 

005625 
005626 
005627 
005630 
005632 
005633 

 
006926 
006927 
006928 

R 5074 
R 5075  

 
 
 
 

R 5183  
R 5184  
R 5185  
R 5186  
R 5187  
R 5188  

 
R 5970  
R 5971  
R 5972 

  5/1997 
10/1997 
11/2003 
  4/2004 
  6/2006 

 
  6/1997 
12/1997 
11/2003 
  4/2004 
  6/2006 

 
 

  6/1998 
11/1998 
11/2003 
  4/2004 
  8/2007 

(730)  
Eveready Battery Company, 
Inc., US 
 
 

(730)  
Eveready Battery Company, LLC, 
US 
 
 

15 Mărci 005801 
005803 
005805 
005806 
005808 
005810 
005811 
005812 

 
005804 
005807 

R 5214  
R 5216  
R 5217  
R 5218  
R 5219 
R 5220  
R 5221  
R 5222 

 
R 5623  
R 5624 

  7/1997 
12/1997 
  2/2006 

 
 
 
 
 
 

  1/1998 
  6/1998 
  2/2006 

(730) 
McDONALD’S CORPORATION, 
US 
 
 
One McDonald’s Plaza, City of 
Oak Brook, Illinois 60521,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
McDonald’s Corporation,  
a corporation organized and 
existing under the laws of the 
State of Delaware, US 
One McDonald’s Plaza, Oak 
Brook, Illinois 60523,  
Statele Unite ale Americii 
 

16 Mărci 007521 
 
 
 
 
 

007988 

R 6366  
 
 
 
 
 

R 6666 

12/1998 
  5/1999 
  3/2008 
10/2009 
12/2009 

 
  4/1999 
10/1999 
  3/2008 
10/2009 
12/2009 

(730)  
Alberto-Culver International, 
Inc.,  
(corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor 
statului Delaware), US 
2525 Armitage Avenue,  
Melrose Park, ILLINOIS 60160,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Alberto-Culver International, Inc., 
US 
 
 
 
700 Sylvan Avenue, Englewood 
Cliffs, NJ 07632, Statele Unite 
ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 7 

17 Mărci 009856 
 
 
 

016161 

R 8487  
 
 
 

R 13427 

10/2001 
  3/2002 
  1/2011 

 
11/2005 
  4/2006 
  5/2015 

(730)  
Çobançeşme Sanayi Caddesi 
No. 16, Yenibosna/Istanbul, 
Turcia 
 

(730)  
Mahir İz Cad. No: 25, 
Altunizade/Istanbul, Turcia 
 

18 Marcă 018248 14776 12/2006 
  5/2007 

 
 
 

(730)  
DECOSTIL-COM S.R.L., MD 
 
MD-2059, Hârbovăţ, Călăraşi, 
Republica Moldova 
 

(730)  
DECOSTIL-COM S.R.L.,  
societatea comercială, MD 
Str. A. Puşkin nr. 35, ap. 64,  
MD-2047, Chişinău, Republica 
Moldova 

19 Mărci 018800 
018801 

15106 
15107 

3/2007 
8/2007 

 
 
 

(730)  
EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., 
HU 
 
30-38 Keresztúri ut, Budapest,  
H-1106, Ungaria 

(730)  
EGIS Gyógyszergyár 
Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság, HU 
Keresztúri út 30-38,  
H-1106 Budapest, Ungaria 

20 Mărci 018800 
018801 

15106 
15107 

3/2007 
8/2007 

 

(730) 
EGIS Gyógyszergyár 
Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság, HU 

(730) 
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., HU 
 

21 Marcă 019040 15279 4/2007 
9/2007 

(730)  
KIILTO OY, FI 

(730)  
Kiilto Family Oy, FI 

22 Mărci 019626 
019627 

15770 
15771 

8/2007 
1/2008 

 
 

(730)  
30-10 Munbae-Dong,  
Yongsan-Ku, Seoul,  
Republica Coreea 

(730)  
13, Baekbeom-ro 90da-gil, 
Yongsan-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

23 Marcă 019788 15815 8/2007 
1/2008 

 
 

(730)  
Str. Miron Costin nr. 17, bloc 2,  
of. 414, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)  
Bd. Moscova nr. 11, bloc 1, 
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

24 Mărci 019788 
 
 

022649 

15815 
 
 

17926 

  8/2007 
  1/2008 

 
10/2008 
  5/2009 

(730)  
Bd. Moscova nr. 11, bloc 1,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 2, 
MD-2051, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

25 Mărci 019818 
 
 
 

025356 
 
 
 

029454 
 
 

029455 
 
 
 

032866 
 
 

032867 

15819 
 
 
 

19756 
 
 
 

22670 
 
 

24309 
 
 
 

25198 
 
 

25325 

  8/2007 
  1/2008 
  2/2012 

 
  7/2009 
  5/2010 
12/2011 

 
10/2011 
  6/2012 

 
10/2011 
  6/2013 
  9/2013 

 
  6/2013 
  4/2014 

 
  6/2013 
  6/2014 
  8/2013 
  9/2013 

(730)  
Public Joint-Stock Company 
"Kyiv Cardboard and Paper 
Mill", UA 
 

(730)  
Private Joint-Stock Company 
"Kyiv Cardboard and Paper Mill", 
UA 
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26 Marcă 019890 15910 9/2007 
2/2008 
2/2009 
4/2009 

(730)  
1A, rue Thomas Edison,  
L-1455 Strassen, Grand-Duchy, 
Luxembourg 

(730)  
44, rue de la Vallée, 
L-2661 Luxemburg, Luxemburg 
 

27 Marcă 019348 15933 9/2007 
2/2008 

 
 

(730)  
THE INDUSTRIAL  
DEVELOPMENT CO. 
(INDEVCO) S.A.R.L., LB 

(730) 
Industrial Development Company 
"INDEVCO" s.a.l., LB 
 

28 Mărci 020056 
 
 

020005 
020010 

 
020011 

 
 

020174 
 
 

020004 

15970 
 
 

16106 
16107 

 
16207 

 
 

17430 
 
 

17816 

  9/2007 
  2/2008 

 
10/2007 
  3/2008 

 
11/2007 
  4/2008 

 
  8/2008 
  1/2009 

 
  8/2008 

(730)  
FARMINA S.R.L., MD 
 

(730)  
FARMINA S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
 

29 Marcă 019337 16070 6/2007 
3/2008 

 
 
 

(730)  
FOSTER'S EUROPE PTY 
LIMITED, AU 
 

(730)  
Project Fox Limited, AU 
 

30 Marcă 020939 16491 1/2008 
6/2008 

 

(730)  
Vorstadt 40/42, 8200  
Schaffhausen, Elveţia 

(730)  
Mühlentalstrasse 2, 8200  
Schaffhausen, Elveţia 

31 Marcă 021739 17136   6/2008 
11/2008 

 

(730)  
Mainaustrasse 30,  
CH-8008 Zürich, Elveţia 

(730)  
Bärengasse 32,  
CH-8001 Zürich, Elveţia 

32 Marcă 023479 18281 12/2008 
  8/2009 

 
 
 

(730)  
GLOBNET S.R.L., societate 
comercială, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 41/1, 
MD-2021, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
SUN COMMUNICATIONS 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Şos. Hînceşti nr. 38 B,  
MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

33 Marcă 034582 26577 3/2014 
3/2015 
8/2015 

(730)  
Nycomed Holding Germany 
GmbH, DE 

(730)  
Takeda GmbH, DE 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii  

037864 
2015.11.09 

 

- 12/2015 
 

(730)   
DJICHIA Alexandr, MD 
 
 
Str. Cernica nr. 10,  
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
ERKUNT TRACTÖR 
SANAYİİ ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 
Organize Sanayi Bölgesi 
Batı Hun Caddesi, No:2, 
Sincan-Ankara, Turcia  

2654 
2016.07.19 

 

2 Marcă 004490 
1995.03.28 

 

2R 5232 8/1996 
1/1998 
8/2005 
5/2015 

(730)   
VELCRO INDUSTRIES, 
B.V., a Netherlands private 
limited liability company, 
CW 
Castorweg 22-24, Curaçao 

(730)   
VELCRO BVBA, BE 
 
 
 
Industrielaan 16, 9800, 
Deinze, Belgia  

2655 
2016.07.20 

 

3 Cereri de 
înregistrare 
a mărcilor 

038037 
2015.12.10 

4-2015-
503720 

2015.07.08 
PH 

 
038126 

2015.12.23 
 

038175 
2016.01.11 

- 
 
 
 
 

4/2016 
 
 
 
 
 

3/2016 
 
 

4/2016 

(730)   
Bates Andrea, US 
 
 
1890 Marietta Boulevard, 
Atlanta GA 30318, Statele 
Unite ale Americii 
 

(730)   
The Coca-Cola Company, 
corporaţia statului  
Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii  

2656 
2016.07.20 

 

4 Marcă 005744 
1996.09.03 

 

R 5109   3/1997 
11/1997 
  1/2007 
  2/2007 

(730)   
OENOLAB S.R.L.,  
întreprinderea tehnico-
ştiinţifică, MD 
Str. Ion Creangă nr. 25,  
MD-2064, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)   
CRICOVA S.A.,  
combinat de vinuri, MD 
 
Str. Ungureanu nr. 1,  
MD-2084, Cricova,  
Chişinău, Republica 
Moldova  

2657 
2016.07.20 

 

5 Marcă 007651 
1998.03.19 

 

R 6493   1/1999 
  7/1999 
  8/2008 
11/2008 

(730)   
OENO CONSULTING 
S.R.L., întreprindere  
tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Ion Creangă nr. 25,  
MD-2064, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
CRICOVA S.A.,  
combinat de vinuri, MD 
 
Str. Ungureanu nr. 1,  
MD-2084, Cricova,  
Chişinău, Republica 
Moldova  

2658 
2016.07.20 

 

6 Mărci 034006 
2013.11.14 

 
034461 

2013.11.14 
 

26155 
 
 

26156 
 

  2/2014 
11/2014 

 
 

(730)   
BUKET MOLDAVII,  
societate pe acţiuni de  
tip închis, MD 
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari,  
Republica Moldova 

(730)   
GLUGAN Fiodor, UA 
 
 
Str. Pushkinscaia, 67,  
ap. 21, 65012 Odesa, 
Ucraina  

2660 
2016.07.20 
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7 Marcă 019924 
2006.08.30 

 

16099 
 

10/2007 
  3/2008 

(730)   
Google Inc., US 
 
1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, 
California 94043, Statele 
Unite ale Americii 

(730)   
Trimble Navigation  
Limited, US 
935 Stewart Drive, 
Sunnyvale, California 
94085, Statele Unite ale 
Americii  

2661 
2016.07.21 

 

8 Mărci  019174 
2006.04.14 

 
 

023291 
2008.04.09 

 
 
 

024081 
2008.08.08 

 

15511 
 
 
 

18582 
 
 
 
 

19351 
 

  6/2007 
11/2007 
12/2010 

 
11/2008 
  2/2009 
10/2009 
12/2010 

 
  3/2009 
  2/2010 
12/2010 

(730)   
GlaxoSmithKline LLC, US 
 
Corporation Service  
Company, 2711 
Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, County 
of New Castle, Delaware 
19808, Statele Unite ale 
Americii 

(730)   
Glaxo Group Limited, 
GB 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England,  
Regatul Unit 
  

2662 
2016.07.21 

 

9 Mărci  018154 
2005.11.25 

 
 

018156 
2005.11.25 

 
018157 

2005.11.25 
 
 
 

018155 
2005.11.25 

 
 
 

019397 
2006.06.02 

 
019400 

2006.06.02 
 

019814 
2006.08.03 

 
019815 

2006.08.03 
 

019816 
2006.08.03 

R 14763 
 
 
 

R 14764 
 
 

R 14765 
 
 
 
 

R 14992 
 
 
 
 

15359 
 
 

15361 
 
 

15698 
 
 

15699 
 
 

15700 
 

11/2006 
  4/2007 
  8/2015 

 
 
 
 

11/2006 
  9/2006 
  4/2007 
  8/2015 

 
11/2006 
  9/2006 
  6/2007 
  8/2015 

 
  5/2007 
10/2007 

 
 
 
 

  7/2007 
12/2007 

(730)   
SmithKline Beecham 
(Cork) Limited, IE 
Currabinny, Carrigaline, 
County Cork, Irlanda 
 
 

(730)   
Leo Osprey Limited, GB 
 
Frimley Business Park, 
Frimley, Camberley, 
Surrey, GU16 7SR, 
England, Regatul Unit  

2663 
2016.07.21 

 

10 Marcă  015736 
2004.09.28 

 

R 13197   9/2005 
  2/2006 
  3/2007 
11/2014 

(730)   
UNGUREANU ART S.R.L., 
MD 
Bd. Moscova nr. 18, ap. 49, 
MD-2045, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
CREATON SOUTH-EAST 
EUROPE KFT, HU 
Cserépgyár u. 1. - H-8960 
Lenti, Ungaria 
  

2664 
2016.07.22 
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11 Marcă  
 
 
 
 
 
Desen/ 
Model 
industrial 

016315 
2005.01.12 

 
 
 
 

2016.10.17 
(1R) 

f 2006 0097 
2006.10.17 

R 13894 
 
 
 
 
 

1011 
 
 

12/2005 
  8/2006 
  2/2007 
10/2015 
11/2015 

 
  9/2007 
  5/2008 
  3/2012 

(730)   
FORNETTI-MOL S.R.L., 
întreprindere cu capital 
străin, MD 
Str. Armenească nr. 63,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
 

(730)   
FORNETTI HOLDING 
Kft., HU 
 
6000 Kecskemét, 
Városföld 92., Ungaria 
  

2665 
2016.07.22 

 

 
 

 
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 licenţi-

at, informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
şi data 

depozitului 

Nr. 
titlului 

de  
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă  023169 
2008.03.21 

 

18942 
 

12/2008 
11/2009 

(730) 
Î.C.S. "BM 
TECHNOTRADE" 
S.R.L., MD 
Piaţa Dimitrie 
Cantemir, 1, 
MD-2004, 
Chişinău, 
Republica  
Moldova 

(791) 
Outsourcing & 
Consulting Group 
S.R.L., MD 
Bd. C. Negruzzi 
nr. 2/4,  
MD-2001, 
Chişinău, 
Republica  
Moldova 

1. Licenţă 
neexclusivă. 
2. Termenul de 
acţiune al contractu-
lui - de la 20.07.2016 
până la 21.03.2018. 
3. Teritoriul de acţiune 
al contractului - 
Republica Moldova. 

2659 
2016.07.20 

 
 
 

Contracte de gaj modificate 
 

Prin decizia AGEPI nr. 76 din 20 iulie 2016 se înregistrează avizul nr. 1802 din 15.06.2016 de 
modificare a gajului în redacţia acordului adiţional nr. S160049/467-D din 15.06.2016, la contractul 
de gaj nr. 24, încheiat între VITASBENEFIC S.R.L., MD şi Banca Comercială „Moldova - 
Agroindbank” S.A., înregistrat la data de 25.03.2015, referitor la marca nr. 21024. 
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FA9A  Lista cererilor de brevet de inven ţie retrase  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  

de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(41)   
Nr. BOPI 

Art.   

1 MD a 2015 0127 2015.12.28 - art. 56 

 
 
 
 

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 ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL  
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 

3443 a 2005 0371 2005.12.14 2015.12.14 

2 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

4115 a 2010 0144 2010.12.23 2015.12.23 

3 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4132 a 2010 0137 2010.12.13 2015.12.13 

4 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

4167 a 2010 0142 2010.12.23 2015.12.23 

5 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4172 a 2010 0136 2010.12.13 2015.12.13 
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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 ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL  
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 

2756 a 2004 0039 2004.02.16 2015.02.16 

2 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4055 a 2010 0017 2010.02.10 2015.02.10 

3 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; 
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4063 a 2010 0024 2010.02.18 2015.02.18 

4 PRIDA Ivan, MD 4064 a 2010 0023 2010.02.17 2015.02.17 

5 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4069 a 2010 0015 2010.02.08 2015.02.08 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4087 a 2010 0016 2010.02.10 2015.02.10 

 
 
 

MM9Y Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă a căror 
valabilitate a încetat înainte de termen prin neach itarea  

taxei de men ţinere în vigoare a brevetului, conform  
art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de re stabilire) 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

 
Nr. 
crt. 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11)  
Nr. 

brevet 

(21)  
Nr. 

depozit 

(22)  
Data depozit 

Data încetării  
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6  

1 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

130 s 2009 0200 2009.10.22 2015.10.22 

2 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE 
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

315 s 2010 0156 2010.09.22 2015.09.22 

3 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI,  
MD 

317 s 2010 0143 2010.09.10 2015.09.10 

4 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE  
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

328 s 2010 0162 2010.09.28 2015.09.28 

5 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

332 s 2010 0171 2010.10.07 2015.10.07 
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1 2 3 4 5 6 

6 CATRINICI Rodica, MD 335 s 2010 0194 2010.11.19 2015.11.19 

7 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE  
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

342 s 2010 0193 2010.11.19 2015.11.19 

8 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
MD 

351 s 2010 0167 2010.10.05 2015.10.05 

9 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
MD 

358 s 2010 0152 2010.09.16 2015.09.16 

10 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

360 s 2010 0158 2010.09.23 2015.09.23 

11 LUCHIŢA Nina, MD 368 s 2010 0173 2010.10.18 2015.10.18 

12 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
MD 

373 s 2010 0151 2010.09.16 2015.09.16 

13 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
MD 

374 s 2010 0150 2010.09.16 2015.09.16 

14 NASTAS Andrei, MD;  
HANDRAMAN Ion, MD 

381 s 2010 0200 2010.11.25 2015.11.25 

15 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE  
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

383 s 2010 0192 2010.11.19 2015.11.19 

16 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
MD 

392 s 2010 0201 2010.11.25 2015.11.25 

17 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

400 s 2010 0157 2010.09.23 2015.09.23 

18 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 
ŞI NANOTEHNOLOGII "D. GHIŢU" al AŞM, 
MD 

402 s 2010 0155 2010.09.17 2015.09.17 

19 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

404 s 2010 0141 2010.09.08 2015.09.08 

20 INSTITUŢIA  PUBLICĂ INSTITUTUL  
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

407 s 2010 0196 2010.11.23 2015.11.23 

21 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE, MD 

419 s 2010 0207 2010.12.01 2015.12.01 

22 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD 

454 s 2010 0170 2010.10.06 2015.10.06 

23 INSTITUŢIA  PUBLICĂ INSTITUTUL  
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

470 s 2010 0146 2010.09.10 2015.09.10 

24 GULPA Alexandru, MD;  
CACEROVSCHII Vitalie, MD;  
JESTCOV Petru, MD;  
ŢURCAN Veaceslav, MD;  
MACAROV Sergiu, MD 

514 s 2011 0149 2011.09.13 2015.09.13 

25 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 
ŞI NANOTEHNOLOGII "D. GHIŢU", MD 

540 s 2010 0165 2010.10.04 2015.10.04 

26 OJOG Sergiu, MD;  
CAPROŞ Nicolae, MD;  
CIOBANU Sergiu, MD 

744 s 2013 0168 2013.10.11 2015.10.11 

27 CIOBANU Sergiu, MD;  
OJOG Sergiu, MD;  
CAPROŞ Nicolae, MD 

756 s 2013 0167 2013.10.11 2015.10.11 
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28 BABIUC Vasile, MD;  
BABIUC Victor, MD;  
BABIUC Alexandru, MD;  
BABIUC Nadejda, MD 

757 s 2013 0165 2013.10.08 2015.10.08 

29 BABIUC Vasile, MD;  
BABIUC Alexandru, MD;  
BABIUC Victor, MD;  
BABIUC Nadejda, MD 

758 s 2013 0166 2013.10.08 2015.10.08 

30 MIHAILENCO Tatiana, MD 762 s 2013 0159 2013.09.26 2015.09.26 

31 NEGRU Sergiu, MD 768 s 2013 0152 2013.09.04 2015.09.04 

32 ANGHELICI Gheorghe, MD;  
CRUDU Oleg, MD;  
ZAHARIA Andrei, MD 

774 s 2013 0154 2013.09.12 2015.09.12 

33 PRIDA Ivan, MD 788 s 2013 0179 2013.10.25 2015.10.25 

34 PRIDA Ivan, MD 799 s 2013 0194 2013.11.14 2015.11.14 

35 PRIDA Ivan, MD 809 s 2013 0201 2013.11.28 2015.11.28 

36 TIMIRGAZ Valerii, MD;  
CONDREA Eugeniu, MD 

824 s 2013 0187 2013.11.06 2015.11.06 

 
 
 
 

ND4Y Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă 
al căror termen de valabilitate a fost prelungit 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, titularul, data expirării valabilităţii  
brevetului, data încetării termenului de valabilitate prelungit 

 

Nr.  
crt. 

(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(73) Titular Data expirării 
valabilităţii 
brevetului 

Data expirării  
termenului  

de valabilitate  
prelungit 

1 593 s 2012 0074 2011.04.18 BOLGAR Piotr, MD;  
BOLGAR Dmitri, MD 

2017.04.18 2021.04.18 
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plant ă / 

Plant variety patent applications / 
Заявки на патент на сорт растения 

Modific ări ale denumirilor soiurilor de plante 
Amendments of the plant variety denominations 
Изменение наименований сортов растений 

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. cererii / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului propusă 
iniţial  

Denumirea 
modificată a soiului 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Intially proposed 
variety  
denomination 

Amended variety  
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический 
таксон) 

Первоначально 
предложенное 
наименование 
сорта 

Измененное  
наименование 
сорта  

1 v 2016 0009 /  
   2016.03.24 

a. INSTITUTUL DE 
GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL AŞM, 
MD 
 
b. MACOVEI Milania, MD 

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

DIVA CIREAŞCĂ 

2 v 2016 0010 /  
   2016.03.24 

a. INSTITUTUL DE 
GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL AŞM, 
MD 
 
b. SÎROMEATNICOV 
Iulia, MD;  
JACOTĂ Anatolie, MD; 
BOTNARI Vasile, MD; 
COTENCO Eugenia, MD; 
CHIRILOV Eleonora, MD 

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

HELENA MIA 

3 v 2016 0011 /  
   2016.05.12 

a. INSTITUTUL DE 
GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI 
PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL 
AŞM, MD 
 
b. MIHNEA Nadejda, MD; 
LUPAŞCU Galina, MD; 
BOTNARI Vasile, MD; 
GRIGORCEA Sofia, MD 

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

ENIGMATIC CERASUS 
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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 029933 2011.10.05 2016.07.07 Art 44 (4) c 1/2012 

2 033202 2013.05.27 2016.07.21 Art 44 (4) a 8/2013 

3 035854 2014.09.26 2016.07.19 Art 44 (4) a 12/2014 

4 036460 2015.01.22 2016.07.21 Art 44 (4) a 4/2015 

5 036536 2015.02.06 2016.07.26 Art 44 (4) a 3/2015 

6 036612 2015.02.23 2016.07.26 Art 44 (4) a 3/2015 

7 036620 2015.02.24 2016.07.26 Art 44 (4) a 4/2015 

8 036734 2015.03.18 2016.07.26 Art 44 (4) a 4/2015 

9 038192 2016.01.14 2016.07.21 Art. 44 (1) 4/2016 

10 038466 2016.03.01 2016.07.21 Art. 44 (1) 5/2016 
 

 
 
 

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 expedierii  
deciziei  

de respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 036918 2015.04.24 AGRO NATURA ADM AGRO-FOOD S.R.L., 
MD 

2016.07.22 5/2015 

2 036994 2015.05.08 BAIE PLUS TIROL GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2016.07.08 6/2015 

3 037037 2015.05.20 MEDCARE NOSOLIN URSU Elena, MD 2016.07.08 7/2015 

4 037096 2015.05.26 JANISON MOLDAVSCHII STANDART 
S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, fabrică  
de vinuri şi divinuri, MD 

2016.07.08 8/2015 

5 037204 2015.06.16 COT MATROSCHIN DYOMIN Igor, UA 2016.07.08 9/2015 

6 037206 2015.06.16 LEOPOLID DYOMIN Igor, UA 2016.07.08 9/2015 

7 037207 2015.06.16 CEBURAŞCA DYOMIN Igor, UA 2016.07.08 9/2015 

8 037285 2015.07.07 ZITY ZORILE S.A., MD 2016.07.08 8/2015 

9 037377 2015.07.27 MELLY CATOL LUX S.R.L., MD 2016.07.08 8/2015 

10 037602 2015.09.17 BOURGE MOLDAVSCHII STANDART 
S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, fabrică  
de vinuri şi divinuri, MD 

2016.07.22 10/2015 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor 

al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv term enul  
de gra ţie) conform art. 16 (5) 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 4682 005120 EarlyTimes  
Old Style  

Kentucky Whisky 

2016.01.03 Early Times Distillers Company,  
a Delaware corporation, US 
2921 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 
40216, Statele Unite ale Americii 

2 R 4687 005143 LOMEXIN 2016.01.05 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA  
e FARMACEUTICA S.p.A., IT 
Via Matteo Civitali 1, I-MILANO, Italia 

3 R 4697 005133 whiskas  
Crunch! 

2016.01.22 Mars, Incorporated, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

4 R 4841 005140 Marcă figurativă 2016.01.31 NSE Products, Inc., US 
75 West Center Street Provo, Utah, 84601, 
Statele Unite ale Americii 

5 R 4842 005141 NU SKIN 2016.01.31 NSE Products, Inc., US 
75 West Center Street Provo, Utah, 84601, 
Statele Unite ale Americii 

6 13863 018621 EUROFIN 2016.01.25 EUROFIN S.R.L., MD 
Str. Bucovinei nr. 17/40,  
MD-4601, Edineţ, Republica Moldova 

7 13890 018555 EV   
EVER VIN 

2016.01.18 EVER-VIN S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 84, MD-6827,  
Suruceni, Ialoveni, Republica Moldova 

8 14778 018513 MENU  
УДОВОЛЬСТВИЙ 

2016.01.13 SEMENŢUL Vladislav, MD 
Str. Vasile Coroban nr. 47, bloc 1, ap. 1,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

9 14826 018512 Marcă figurativă 2016.01.13 SOCICAN Igor, MD 
Str. Alecu Russo nr. 4, ap. 36,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

10 14827 018514 CĂSĂTORIE 
КЭСЭТОРИЕ 

2016.01.13 Imperial Vin S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, Cantemir,  
Republica Moldova 

11 14828 018516 CASATORIO 
КАСАТОРИО 

2016.01.13 Imperial Vin S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, Cantemir,  
Republica Moldova 

12 14845 018469 TИРOTEKС 
TIROTEKS 
TIROTEX 

2016.01.03 TIROTEX, întreprindere de stat, MD 
Centrul Industrial Octombrie,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

13 14847 018521 INDEPENDENT 
MEDIA 

2016.01.16 SÎRBU Angela, MD 
Str. Independenţei nr. 54, ap. 66, 
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

14 14850 018539 VERITAS 2016.01.18 MIROTONIX S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Iu. Gagarin nr. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

15 14851 018540 TEXTIMA 2016.01.18 MIROTONIX S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Iu. Gagarin nr. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

16 14852 018541 VERITEX 2016.01.18 MIROTONIX S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Iu. Gagarin nr. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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17 14853 018542 CHEPEL 2016.01.18 MIROTONIX S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Iu. Gagarin nr. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

18 14858 018592 ЕФ ПЛАСТ 2016.01.26 EuroFasad S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

19 14859 018594 EF PLAST 2016.01.26 EuroFasad S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

20 14860 018485 CIRASICO 2016.01.13 Cirasico S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 55, bloc 1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

21 14861 018486 ROYAL PLACE 2016.01.13 Cirasico S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 55, bloc 1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

22 14866 018603 BONNO 2016.01.20 COJOCARU Olga, MD 
Str. Petru Rareş nr. 18,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

23 14867 018605 Marcă figurativă 2016.01.20 COJOCARU Olga, MD 
Str. Petru Rareş nr. 18,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

24 14883 018363 DIVER   
INTERMEDIA 

2016.01.03 Diver-Intermedia Com S.R.L., MD 
Str. A. Şciusev nr. 54, of 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

25 14889 018477 Marcă figurativă 2016.01.04 Aluplast-Com S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc 2,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

26 14891 018503 TOREADOR 2016.01.12 APĂ BUNĂ S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Mioriţa nr. 10,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

27 14895 018634 ALTE ARTE 2016.01.30 BRAILA Pavel, MD 
Str. Armenească nr. 6, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

28 14919 018630 ECANDO 2016.01.26 Vicuron Pharmaceuticals Inc.,  
corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
455 South Gulph Road, King of Prussia,  
Pennsylvania 19406, Statele Unite ale Americii 

29 14920 018631 ECALTA 2016.01.26 Vicuron Pharmaceuticals Inc.,  
corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
455 South Gulph Road, King of Prussia,  
Pennsylvania 19406, Statele Unite ale Americii 

30 14929 018470 OVERLORD 2016.01.03 Maurt S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

31 14932 018571 DIALOK!  
RAINBOW 

2016.01.18 LIDERFONE S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Ismail nr. 33, of. 711,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

32 14933 018573 ЗОЛОТОЙ ДУБ 
ZOLOTOY DUB 

2016.01.27 COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

33 14935 018586 ROUA  
CODRILOR 

2016.01.19 GORINCIOI Svetlana, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 42, bloc 2,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

34 14937 018495 STELLA DE LUX 2016.01.12 VALTER-GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 8,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

35 14938 018661 БЕЛКА  
BELKA 

2016.01.30 MORARU Nicolae, MD 
Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 24,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

36 14939 018662 CATS 2016.01.30 MORARU Nicolae, MD 
Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 24,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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37 14940 018482 GOFMA 2016.01.10 GOFMA CONSALTING S.R.L., MD 
Str. A. Puşkin nr. 22,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

38 14941 018501 LOGIZMO 2016.01.17 MOBILOGIC S.R.L., societate comercială, MD 
Str. 31 August nr. 55,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

39 14948 018471 STRONGHOLD 2016.01.18 BOGACI Valeriu, MD 
Bd. Dacia nr. 38, bloc 4, ap. 138,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

40 14950 018551 NEPTUN 2016.01.20 IVARO S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 33,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

41 14958 018580 CHILL OUT 2016.01.26 SOHO-CLUB S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Drumul Viilor nr. 43, bloc 1, ap. 18,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

42 14959 018589 PERESTROIKA 2016.01.24 MATVEEV Constantin, MD 
Str. A. Donici nr. 36,  
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova 

43 14967 018554 AQUADIVA 2016.01.11 MAVICOM-NORD S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. N. Testemiţeanu nr. 24,  
MD-4601, Edineţ, Republica Moldova 

44 14978 018578 CASADECOR 2016.01.20 PROLOGIC S.R.L., MD 
Str. A. Puşkin nr. 50,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

45 14996 018668 VICEROY  
QUALITY  

GUARANTEE 

2016.01.31 British American Tobacco (Brands) Inc, US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

46 15010 018636 SOVILEX  
CONSULTING 

2016.01.28 SOVILEX CONSULTING S.R.L., MD 
Str. Bucureşti nr. 8,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

47 15024 018609 COOLMINT 2016.01.25 TIAXIM Grup S.R.L., MD 
Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 65,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

48 15025 018610 PREMIUM  
GREENVIT  
QUALITY 

2016.01.25 TIAXIM Grup S.R.L., MD 
Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 65,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

49 15043 018613 Anya 2016.01.24 Wyeth, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

50 15046 018627 DALBAK 2016.01.26 Vicuron Pharmaceuticals Inc.,  
corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
455 South Gulph Road, King of Prussia, Pen-
nsylvania 19406, Statele Unite ale Americii 

51 15047 018628 ZEVEN 2016.01.26 Vicuron Pharmaceuticals Inc.,  
corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
455 South Gulph Road, King of Prussia,  
Pennsylvania 19406, Statele Unite ale Americii 

52 15048 018629 ERAXIS 2016.01.26 Vicuron Pharmaceuticals Inc.,  
corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
455 South Gulph Road, King of Prussia,  
Pennsylvania 19406, Statele Unite ale Americii 

53 15061 018618 PARLIAMENT 
Lights 

RECESSED 
FILTER  

CHARCOAL 

2016.01.25 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

54 15062 018619 PARLIAMENT  
Extra Lights  
RECESSED 

FILTER 
CHARCOAL 

2016.01.25 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 
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55 15063 018620 PARLIAMENT  
One  

RECESSED 
FILTER 

CHARCOAL  
ONE. MG. TAR 

2016.01.25 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

56 15077 018419 NOI 2015.12.29 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica  
Moldova 

57 15080 018635 GURA  
CĂINARULUI 

2016.01.28 Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 
Str. Ostaf nr. 7,  
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova 

58 15103 018625 Marcă figurativă 2016.01.26 Kraft Foods A/S, NO 
Johan Throne Holsts Plass 1, Post Office Box 
6774, Rodelokka, 0503 Oslo, Norvegia 

59 15144 018667 БУТОЯШ  
BUTOIAŞ 

2016.01.31 MORARU Nicolae, MD 
Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 24,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

60 15157 018490 INSIGHT 2016.01.04 Aktiebolaget Electrolux, SE 
SE-105 45 Stockholm, Suedia 

61 15165 018651 Fitness  
DESERT 

2016.01.31 GORDINCOM S.R.L., MD 
Str. Nicolae Dimo nr. 1, bloc 1, ap. 5, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

62 15166 018652 Fitness  
EXTRA 

2016.01.31 GORDINCOM S.R.L., MD 
Str. Nicolae Dimo nr. 1, bloc 1, ap. 5,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

63 15167 018653 Fitness  
COCKTAIL 

2016.01.31 GORDINCOM S.R.L., MD 
Str. Nicolae Dimo nr. 1, bloc 1, ap. 5,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

64 15182 018588 FORMAT INFO 2016.01.19 BURLACU Alexandru, MD 
Str. Barbu Lăutaru nr. 18,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

65 15184 018606 C PC TO phone 2016.01.20 GHERASIM Alexandru, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 26, ap. 4,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

66 15185 018639 "TRANS ALEX  
TUR" ® 

2016.01.28 LEAHU Alexei, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, bloc 2, 
ap. 30,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

67 15223 018595 ЗВЕЗДА ПО 
ИМЕНИ 

2016.01.19 Maurt S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

68 15482 018660 БАРРАКУДА 
BARRACUDA 

2016.01.30 MORARU Nicolae, MD 
Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 24,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

69 15649 018557 ROYAL 2016.01.19 NOBILART GRUP S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, bloc A, ap. 16,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

70 15650 018579 RED POINT 
COMPUTERS 

2016.01.18 Red Point S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Ismail nr. 52,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

71 15651 018669 LEGENDE  
DE AUR 

2016.01.31 BASARAB Igor, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap. 105,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

72 15921 018484 TECHNOMIR 2016.01.10 ALIVANTA-LUX S.R.L., MD 
Str. Gh. Madan nr. 46/1, ap 88,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

73 15922 018596 Marcă figurativă 2016.01.19 Maurt S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

74 16022 018491 FII TU ÎNSUŢI! 2016.01.13 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 
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75 16023 018492 БУДЬ ТЕМ КТО 
ТЫ ЕСТЬ! 

2016.01.13 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

76 16024 018506 EGOISTA 2016.01.16 CALIAN Vladimir, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 22, bloc 1, ap. 110,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

77 16215 018577 DEPOENZIM 2016.01.21 DEPOFARM S.R.L., MD 
Str. Arteziană nr. 13,  
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

78 16216 018607 mos-T  
TECHNOLOGY 

2016.01.20 LING Oleg, MD 
Str. Romană nr. 2, bloc 2, ap. 94,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

79 16825 018633 LINIK 2016.01.27 FEDULA Iuri, MD 
Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 19,  
ap. 47, MD-2051, Chişinău, Republica  
Moldova 

80 16853 018519 V  
verizon business 

2016.01.13 Verizon Trademark Services LLC, companie 
cu răspundere limitată a statului Delaware, US 
1320 North Court House Road, Arlington,  
Virginia 22201, Statele Unite ale Americii 

81 16854 018518 V  
verizon business 

2016.01.13 Verizon Trademark Services LLC, companie 
cu răspundere limitată a statului Delaware, US 
1320 North Court House Road, Arlington,  
Virginia 22201, Statele Unite ale Americii 

82 16855 018517 VERIZON  
BUSINESS 

2016.01.13 Verizon Trademark Services LLC, companie 
cu răspundere limitată a statului Delaware, US 
1320 North Court House Road, Arlington,  
Virginia 22201, Statele Unite ale Americii 

83 17155 018638 ASTRO 2016.01.28 CERNOBAI Dumitru, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 60, bloc 1, ap. 22,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

84 17613 018536 PALL MALL  
FAMOUS 

CHARCOAL 
SUPERSLIMS  

2016.01.16 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

85 18251 018508 real 2016.01.12 MIP METRO Group Intellectual Property 
GmbH & Co. KG, DE 
Metro-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf,  
Germania 

 
 
 

Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora  
expir ă în ianuarie 2017 

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 5055 006173 СТАРОМОНАСТЫРСКОЕ 2017.01.29 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2 R 5443 006155 FBM 2017.01.23 FABRICA DE BETON ŞI MORTAR 
S.R.L., societate comercială, MD 
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3 R 5460 006136 DIRECTV 2017.01.16 The DIRECTV Group, Inc., US 

4 R 5477 006118 DISCOVER 2017.01.09 Discover Financial Services, US 

5 R 5478 006121 DISCOVER 2017.01.09 Discover Financial Services, US 

6 R 5479 006122 NOVUS 2017.01.09 NOVUS Credit Services Inc.,  
a corporation organized and existing  
under the laws of the state  
of Delaware, US 

7 R 5480 006123 BRAVO 2017.01.09 NOVUS Credit Services Inc.,  
a corporation organized and existing  
under the laws of the state  
of Delaware, US 

8 R 5481 006143 SKOL 2017.01.16 CARLSBERG BREWERIES A/S, DK 

9 R 5497 006130 HEPTODINE 2017.01.10 Glaxo Group Limited, GB 

10 R 5498 006153 REVLON COLORSTAY 2017.01.10 REVLON (SUISSE) S.A., CH 

11 R 5499 006131 ZEFFIX 2017.01.10 Glaxo Group Limited, GB 

12 R 5586 006281 BONUX 2017.01.20 THE PROCTER & GAMBLE  
COMPANY, US 

13 R 5589 006269 3M 2017.01.27 3M COMPANY, US 

14 R 5640 006152 ChocoPie 2017.01.22 ORION CORPORATION, KR 

15 R 5912 006129 MDV 2017.01.10 MOLDAVIAN AIRLINES S.A.,  
companie aeriană, MD 

16 R 5914 006148 ЛУЧЕЗАРНЫЙ 2017.01.20 AROMA S.A., MD 

17 R 5915 006167 Artizana 2017.01.28 ARTIZANA S.A., MD 

18 R 5935 006162 Renet 2017.01.27 RENET S.A., MD 

19 R 6008 006138 ACOREX АКОРЕКС 2017.01.21 Ducates Grup S.R.L.,  
societate comercială, MD 

20 R 6059 006467 Chupa  
Chups 

2017.01.27 Perfetti Van Melle SpA, IT 

21 R 6060 006468 Chupa  
Chups  

MELODY POPS 

2017.01.27 Perfetti Van Melle SpA, IT 

22 R 6853 006145 CACTUS 
saloon 

2017.01.17 VI-CC S.R.L., MD 

23 15401 020528 www.vinmoldova.org  
STATE TRADEMARK 

Молдова-Вин  
MDA EXPORT 

2017.01.15 Ministerul Agriculturii şi Industriei  
Alimentare al Republicii Moldova, MD 

24 15402 020529 www.vinmoldova.org 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТОРГОВАЯ МАРКА 

Молдова-Вин  
MDA EXPORT 

2017.01.16 Ministerul Agriculturii şi Industriei  
Alimentare al Republicii Moldova, MD 

25 15874 020610 ElitOlivia  
QUALITY PRODUCT 

2017.01.26 DANDAR S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

26 16271 020598 BON-ONE 2017.01.19 Teijin Kabushiki Kaisha  
(Teijin Limited), JP 

27 16353 020535 SCHOLLE 2017.01.02 Scholle Corporation, US 

28 16354 020541 Flora Vista 2017.01.10 ELECART-COMERT S.R.L., MD 

29 16355 020544 CHIMEI 2017.01.10 CHI MEI CORPORATION, CN 

30 16356 020545 SHOPPING  
гид покупателя 

2017.01.10 BENDERSCHI Viorel, MD 

31 16357 020546 PRISTIVEL 2017.01.10 Wyeth, US 

32 16358 020547 PRISTINEL 2017.01.10 Wyeth, US 

33 16359 020548 PRISTIVE 2017.01.10 Wyeth, US 

34 16360 020549 TEHNOART 2017.01.18 BALTAG Dorin, MD 

35 16361 020559 JOSE CUERVO RESERVA  
DE LA FAMILIA 

2017.01.11 TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.  
a corporation organized and existing  
under the laws of Mexico, MX 

36 16362 020567 PARK AVENUE 2017.01.12 Procapital Grup S.R.L., MD 

37 16363 020580 NovaNut ® 2017.01.16 Nova Nut S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

38 16364 020581 TRIVOLVE 2017.01.12 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
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39 16365 020587 Marcă figurativă 2017.01.16 Obshchestvo s ogranicennoy 
otvetstvennostyu "Lebedyansky", RU 

40 16366 020619 ORTOPED 2017.01.25 ORTOPED S.R.L.,  
centru medical de reabilitare, MD 

41 16368 020617 DORCAS 2017.01.26 VOX-DESIGN S.R.L., MD 

42 16382 020621 СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО 

2017.01.23 OOO "Soverşenno secretno trend", 
RU 

43 16383 020623 MORĂRIŢA 2017.01.24 BUCURIA S.A., MD 

44 16385 020625 MACUL ROŞU 2017.01.24 BUCURIA S.A., MD 

45 16386 020626 LIMPOMPO 2017.01.24 BUCURIA S.A., MD 

46 16388 020639 PRONEWAL 2017.01.25 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

47 16389 020641 CLG 2017.01.29 COGAN Leonid, MD 

48 16392 020646 НЕДЕЛЯ 2017.01.30 Development Group S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

49 16393 020647 ROSTIK'S 2017.01.29 Kentucky Fried Chicken International 
Holding, Inc., US 

50 16394 020648 РОСТИК'С 2017.01.29 Kentucky Fried Chicken International 
Holding, Inc., US 

51 16395 020649 KFC 2017.01.29 Kentucky Fried Chicken International 
Holding, Inc., US 

52 16396 020650 ZINGER 2017.01.29 Kentucky Fried Chicken International 
Holding, Inc., US 

53 16397 020651 KФC 2017.01.29 Kentucky Fried Chicken International 
Holding, Inc., US 

54 16420 020635 COOL LOOK 2017.01.25 PICARIUS S.R.L., MD 

55 16421 020636 ROMATIM 2017.01.26 ROMATIM S.R.L., MD 

56 16429 020604 AUTO - DOCTOR 2017.01.26 GBS S.R.L., MD 

57 16430 020607 FAUTOR 2017.01.26 FAUTOR S.R.L., MD 

58 16496 020551 CISCO 2017.01.11 Cisco Technology, Inc., US 

59 16529 020532 ENDAVA 2017.01.16 ENDAVA LIMITED, GB 

60 16530 020552 BOVILINE 2017.01.11 BUJOR Boris, MD 

61 16531 020554 ORTOPEDIA 2017.01.11 CRASTINA Elena, MD 

62 16532 020555 SPS BOT 2017.01.11 CRASTINA Elena, MD 

63 16533 020556 JOSE CUERVO CLÁSICO 2017.01.11 TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.  
a corporation organized and existing  
under the laws of Mexico, MX 

64 16534 020558 JOSE CUERVO BLACK 
MEDALLION 

2017.01.11 TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.  
a corporation organized and existing  
under the laws of Mexico, MX 

65 16535 020557 JOSE CUERVO 
TRADICIONAL 

2017.01.11 TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.  
a corporation organized and existing  
under the laws of Mexico, MX 

66 16536 020560 JOSE CUERVO ESPECIAL 2017.01.11 TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.  
a corporation organized and existing  
under the laws of Mexico, MX 

67 16537 020561 LE;GRAND 
VENI VIDI VICI 

2017.01.11 NURIYEV Faig, MD 

68 16538 020568 CENTRU COMERCIAL 
1000 KW 

2017.01.12 EUROLUMINA S.R.L., MD 

69 16539 020571 boutique  
ТВОЙ СТИЛЬ 

2017.01.12 BENDERSCHI Viorel, MD 

70 16540 020572 Marcă tridimensională 2017.01.12 BASARAB Igor, MD 

71 16541 020586 LYCO  
PROASPĂT ŞI SĂNĂTOS 

2017.01.16 VERDE MONDIAL S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

72 16592 020582 CIRASICO 2017.01.18 NORDIK CAPITAL S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

73 16593 020583 CIRASICO 2017.01.18 CIRASICO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

74 16594 020584 CIRASICO BUILDING  
FOR LIFE 

2017.01.18 CIRASICO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
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75 16595 020597 MEDABON 2017.01.19 Concept Foundation Limited, HK 

76 16610 020594 LineS 2017.01.19 ZAHARIA Victor, MD 

77 16611 020638 NUTRIBEADS 2017.01.25 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

78 16694 020612 CND 2017.01.24 COLEND S.R.L., MD 

79 16695 020575 Старый Мельник 2017.01.12 Anadolu Efes Technical  
and Management Consultancy N.V., AN 

80 16726 020569 JOY'S DRINKS BLACK 2017.01.16 Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 

81 16732 020539 MОЛДАВСКИЕ МВ 
ВЕДОМОСТИ 

2017.01.04 CIUBAŞENCO Dumitru, MD 

82 16840 020486 ALFA AGIL 2017.01.05 ALFA AGIL S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 

83 16842 020515 ZEBRA 2017.01.17 ARAX-IMPEX S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 

84 16844 020611 ДАРЫ ДЕМЕТРЫ 2017.01.26 DANDAR S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

85 16845 020622 DAMMEX 2017.01.25 MANTIMEX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

86 16847 020627 FRUTIC 2017.01.24 BUCURIA S.A., MD 

87 16848 020633 MANTIMEX  
BE ACTIVE 

2017.01.25 MANTIMEX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

88 17055 020593 СПОРТЛАНДИЯ 2017.01.19 COJOCARU Aliona, MD 

89 17056 020553 Perlina 2017.01.11 CRASTINA Elena, MD 

90 17172 020595 Marcă tridimensională 2017.01.23 Zolotoi Aist S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, fabrică de vinuri  
şi divinuri, MD 

91 17173 020640 CENTRA 2017.01.25 Exide Technologies S.A., PL 

92 17218 020512 EUGENIA 2017.01.11 DOBROGEA GRUP S.A., societate 
comercială, RO 

93 17314 020513 EUROMIX 2017.01.19 EDIFICIACON S.R.L., MD 

94 17315 020596 LIFE REWARDS 2017.01.19 Pfizer Products Inc.,  
corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Connecticut, US 

95 17609 020609 elita 2017.01.26 DANDAR S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

96 17760 020605 GBS 2017.01.26 GBS S.R.L., MD 

97 17957 020634 ARTA VINULUI 2017.01.25 STEŢCO Alexandru, MD 

98 18261 020653 Cobra 2017.01.30 Cobra Electronics Corporation,  
corporaţie din statul Delaware, US 

99 18659 020537 FABRICA DE HITURI 
COMPANIE 

MUZICAL-LITERARĂ 

2017.01.03 FABRICA DE HITURI S.R.L.,  
companie muzical-literară, MD 

100 18660 020658 R  
ROCO TOUR 

2017.01.31 MAMMADOV Rauf, AZ 

101 19331 020637 URBANI 2017.01.25 BUDACA Alexandru, MD 

102 19794 020503 ДАРИНКА 2017.01.04 Darinka S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

103 20135 020624 LIVADA MOLDOVEI 2017.01.24 BUCURIA S.A., MD 

104 21471 020585 MOLDOVA- FILM 2017.01.18 MOLDOVA-FILM,  
societate pe acţiuni de tip deschis, MD 
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FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene  
şi modele industriale, data adoptării hotărârii de retragere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi modele industriale 

 

Data  
de retragere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2015 0031 2015.04.07 1 2016.07.14 5/2015 

 
 
 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, numărul  

de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data adoptării hotărârii  
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

 
Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi modele industriale 
(nr. desenului şi modelului industrial) 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2015 0011 2015.03.10 2 2016.07.13 8/2015 
2 f 2015 0052 2015.05.21 2 2016.07.21 11/2015 
3 f 2015 0056 2015.06.01 2 (1, 21) 2016.07.14 8/2015 

 
 
 

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 SĂLCUŢA S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 
332 f 2001 0008 2001.01.12 2016.01.12 

2 STRĂJESCU DIANA, MD 
Str. 31 August nr. 79, bloc 1, ap. 28,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

920 f 2006 0002 2006.01.12 2016.01.12 

3 STUKALENKO Sergiy, UA 
Kostandi, 32, 65016 ODESSA, Ucraina 

1344 f 2011 0004 2011.01.18 2016.01.18 

4 MAŞCAUŢAN Eduard, MD 
Str-la Hotinului nr. 13,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

1373 f 2011 0005 2011.01.28 2016.01.28 

 



1
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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 2016, în privin ţa cărora  
procedura a fost finalizat ă  

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 

1 Marcă naţională 

 
 
 

Nr. certificat 
14335 

 
017519 

2005.08.01 
 

Media Security 
S.R.L., MD 

Media Security 
S.R.L., MD 

2016.03.11 
Privind 

repunerea  
în dreptul  

de a reînnoi 
marca 

2016.07.04 1. Se repune  în drepturi titularul mărcii nr. 
14335 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
achita taxa pentru reînnoirea valabilităţii 
certificatului de înregistrare a mărcii pe o 
perioadă de 10 ani pentru o clasă de 
produse şi servicii - 250 euro şi pentru 
fiecare clasă de produse şi servicii - 50 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 - 150 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 - 450 euro .  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă titularul nu a 
preluat sau nu a transmis în condiţiile legale 
dreptul său până la data plăţii şi este o 
întreprindere care întruneşte criteriile 
stabilite în art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-
XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea 
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. 

2 Marcă naţională 

 
036091 

2014.11.07 
 

OMPREX S.R.L., 
MD 

OMPREX S.R.L., 
MD 

2016.02.19 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.07.04 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.12.30 şi  
se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 35.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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1 2 3 4 5 6 

3 Marcă naţională 

 
 

036740 
2015.03.13 

 
CAPITAL ACTIV 
GROUP S.R.L., 

MD 

CAPITAL ACTIV 
GROUP S.R.L., 

MD 

2016.05.06 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.07.04 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.03.10 şi  
se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 35, 36. Dreptul exclusiv 
nu se va extinde asupra elementelor verbale 
„CAPITAL”, „ACTIV”, cu excepţia executării 
grafice deosebite. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă 
internaţională 

 
TRATTORIA 
ALFREDO 

 
IR 870 913 
2005.11.09 

 
Lidl Stiftung & Co. 

KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. 
KG, DE 

2016.04.06 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2016.07.04 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.01.27. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

5 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1215155 
2014.05.29 

 
Shtauberg Olga 
Aleksandrovna, 

RU 

Laverana GmbH & 
Co. KG, DE 

2016.04.04 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2016.07.04 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.01.21. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

6 Marcă 
internaţională 

 
Omega Profil 

 
IR 1204517 
2014.03.14 

 
KAESER 

KOMPRESSORE
N SE, DE 

KAESER 
KOMPRESSORE

N SE, DE 

2015.10.20 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.07.04 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului, în temeiul scrisorii de acord 
prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.07.27 şi  
se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 07: „Maşini şi 
aparate mecanice pentru producerea aerului 
comprimat, în vid şi debitul de aer, incluse în 
clasa 07; compresoare (maşini); suflante 
pentru comprimarea, evacuarea şi 
transportul gazelor; suflante; maşini de 
aspiraţie a aerului; carcase de maşini; părţi 
ale produselor sus-menţionate (incluse în 
clasa 07, cu excepţia motoarelor electrice 
altele decât cele pentru vehicule terestre), 
inclusiv unităţi centrale cu şurub de 
compresie sau unităţi de compresie cu 
piston". 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
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7 Marcă 
internaţională 

 
Omega 

 
IR 1204518 
2014.03.14 

 
KAESER 

KOMPRESSORE
N SE, DE 

KAESER 
KOMPRESSORE

N SE, DE 

2015.10.20 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.07.04 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului, în temeiul scrisorii de acord 
prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.07.27 şi  
se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 07:  „Maşini 
şi aparate mecanice pentru producerea 
aerului comprimat, în vid şi debitul de aer, 
incluse în clasa 07; compresoare (maşini); 
suflante pentru comprimarea, evacuarea şi 
transportul gazelor; suflante; maşini de 
aspiraţie a aerului; carcase de maşini; părţi 
ale produselor sus-menţionate (incluse în 
clasa 07, cu excepţia motoarelor electrice 
altele decât cele pentru vehicule terestre), 
inclusiv unităţi centrale cu şurub de 
compresie sau unităţi de compresie cu 
piston". 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1206480 
2014.03.14 

 
KAESER 

KOMPRESSORE
N SE, DE 

KAESER 
KOMPRESSORE

N SE, DE 

2015.10.20 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.07.04 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului, în temeiul scrisorii de acord 
prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.07.28 şi  
se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 07:  „Maşini 
şi aparate mecanice pentru producerea 
aerului comprimat, în vid şi debitul de aer, 
incluse în clasa 07; compresoare (maşini); 
suflante pentru comprimarea, evacuarea şi 
transportul gazelor; suflante; maşini de 
aspiraţie a aerului; carcase de maşini; părţi 
ale produselor sus-menţionate (incluse în 
clasa 07, cu excepţia motoarelor electrice 
altele decât cele pentru vehicule terestre), 
inclusiv unităţi centrale cu şurub de 
compresie sau unităţi de compresie cu 
piston". 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

9 Invenţie 
internaţională 

 
Instalaţie de 

tratare a apelor 
uzate ciclică, 
nebiologică, 

portabilă 
 

PCT/US2014/ 
030016 

2014.03.15 
 

E3WATER, LLC, 
US 

E3WATER, LLC, 
US 

2016.05.12 
Privind 

restabilirea 
drepturilor 

2016.07.04 Se restabile şte în drepturi solicitantul 
privind cererea nr. depozit 
PCT/US2014/030016 din 2014.03.15. 
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10 Marcă naţională 

 
 

037084 
2015.05.25 

 
R.O. RAFAELO 

S.R.L., MD 

The 
SOREMARTEC 

S.A., LU 

2016.03.22 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2016.07.05 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.01.22 şi  
se respinge  cererea de înregistrare a mărcii 
nr. depozit 037084 din 2015.05.25, pe 
numele solicitantului - R.O. RAFAELO 
S.R.L., MD. 
3. Se restituie  taxa achitată pentru 
eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii. 
4. Se transmite  dosarul în arhivă. 

11 Marcă 
internaţională 

 
ECOLAB 

 
IR 1180255 
2013.01.18 

 
Ecolab USA Inc., 

US 

Ecolab USA Inc., 
US 

2015.09.02 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială  
a cererii  

de înregistrare  
a mărcii 

2016.07.05 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.09.02. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

12 Marcă 
internaţională 

 
IR 829 676 
2004.04.30 

 
UŽDAROJI 

AKCINE 
BENDROVE 

"DAISENA", LT 

UŽDAROJI 
AKCINE 

BENDROVE 
"DAISENA", LT 

2016.04.07 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.07.05 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.01.20 şi  
se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 30. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

13 Marcă 
internaţională 

 
IR 1209052 
2014.04.22 

 
Zdesenko Andrii, 

UA 

Zdesenko Andrii, 
UA 

2016.01.25 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.07.05 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.10.27 şi  
se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 03:  „Pânză 
îmbibată cu detergent, pentru curăţat". 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

14 Marcă 
internaţională 

 
BELLEVER 

 
IR 1227730 
2014.07.17 

 
Egis 

Gyógyszergyár 
Zrt., HU 

Egis 
Gyógyszergyár 

Zrt., HU 

2016.04.06 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2016.07.05 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.01.27 şi  
se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 05:  
„Preparate farmaceutice de uz uman pentru 
uz ginecologic." 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
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15 Marcă naţională 

 
MOLDREC 

 
036895 

2015.04.16 
 

RECWASTE 
S.R.L., MD 

MOLDREC ONC, 
instituţie privată, 

MD 

2015.11.17 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2016.07.06 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.11.06 şi  
se respinge  cererea de înregistrare a mărcii 
nr. depozit 036895 din 2015.04.16, pe 
numele solicitantului - RECWASTE S.R.L., 
MD. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

16 Marcă naţională 
 

Regina 
 

035041 
2014.05.05 

 
IMPERIAL UNIT 

S.R.L., MD 

IMPERIAL UNIT 
S.R.L., MD 

2015.04.22 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială  
a cererii  

de înregistrare 
a mărcii 

2016.07.06 1. Se accept ă revendicarea contestatarului 
IMPERIAL UNIT S.R.L., MD.  
2. Se respinge  revendicarea contestatarului 
Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu 
„Lvivska tyutyunova fabryka”, UA. 
3. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2015.03.09 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere din clasa 34. 
4. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru  înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (p. 40 din Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13). 
5. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial 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 al. 
(2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 
privind susţinerea sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 

17 Marcă naţională 
 

Regina 
 

035041 
2014.05.05 

 
IMPERIAL UNIT 

S.R.L., MD 

Tovarystvo z 
obmezhenoyu 

vidpovidalnistyu 
"Lvivska 

tyutyunova 
fabryka", UA 

2015.05.07 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2016.07.06 1. Se accept ă revendicarea contestatarului 
IMPERIAL UNIT S.R.L., MD.  
2. Se respinge  revendicarea contestatarului 
Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu 
„Lvivska tyutyunova fabryka”, UA. 
3. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2015.03.09 şi se accept ă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere din clasa 34. 
4. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (p. 40 din Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13). 
5. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial 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 al. 
(2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 
privind susţinerea sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 
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18 Marcă naţională 
 

NEXT 
 

035796 
2014.09.17 

 
Public Joint Stock 

Company 
"Otisipharm", RU 

Public Joint Stock 
Company 

"Otisipharm", RU 

2016.03.22 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.07.06 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.01.22 şi  
se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 05: 
„Suplimente alimentare biologic active”. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

19 Marcă naţională 
 

COROANA 
 

036220 
2014.12.08 

 
EFES VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY S.A., 

întreprindere 
mixtă, MD 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2016.04.07 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.07.06 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.02.11 şi  
se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 32: 
„Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor”. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

20 Marcă naţională 
 

CAPITALA 
 

036445 
2015.01.23 

 
EFES VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY S.A., 

întreprindere 
mixtă, MD 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2016.03.18 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare 

a mărcii 

2016.07.06 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.01.27 şi  
se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 32. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

 
 



1
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Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele titularului 

NUMEX & CO S.R.L., societate comercial ă 
 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 13.07.2016 (dosar nr. 2i-615/16) prin care 
s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului S.R.L. ”Numex & Co”,  
c/f 1004600040982: 

- se aplică sechestru asupra cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 037243 din 23.06.2015; 
mărcilor nr. 17989 din 29.01.2008, nr. 19943 din 26.06.2009, nr. 19944 din 26.06.2009, nr. 19945 din 
26.06.2009, nr. 23380 din 10.05.2011 şi asupra operei de artă plastică conform certificatului nr. AP 
2259/5122, înregistrate pe numele titularului NUMEX&CO S.R.L., societate comercială, Str. Alecu 
Russo nr. 1, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se admite efectuarea procedurilor legale ce ţin de 
modificarea statutului juridic al OPI sus-menţionate, cu condiţia prezentării acordului expres al 
administratorului provizoriu Hanganu Grigore, deţinător al autorizaţiei nr. 6 din 14.01.2015. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea interdic ţiei 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului 

CRIMELA-SOR S.R.L., MD 
 

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1750/16 din 
14.07.2016 privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2po-96/2016 din 19.04.2016 
emis de Judecătoria Soroca şi aplicarea interdicţiei pe bunurile debitorului CRIMELA-SOR S.R.L.,  
c/f 1014607001365: 

- se aplică interdicţia asupra mărcii nr. R 12471 din 22.10.2004, înregistrate pe numele 
titularului CRIMELA-SOR S.R.L., MD, Str. Cosăuţi nr. 10, MD-3001, Soroca, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. R 12471, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la men ţinerea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului 
INFORM GRUP S.R.L., societate comercial ă 

 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 04.07.2016 (dosar nr. 2i-451/16) prin care 

s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului INFORM GRUP S.R.L., societate 
comercială, c/f 1003600006042:  

- se menţine sechestrul asupra mărcilor nr. 15357 din 02.06.2006, nr. 16722 din 26.03.2007,  
nr. 16723 din 26.03.2007, nr. 17396 din 03.10.2007, nr. 17397 din 03.10.2007, înregistrate pe numele 
titularului INFORM GRUP S.R.L., societate comercială, c/f 1003600006042, str. Trandafirilor nr. 29,  

MD-2038, Chi�inău, Republica Moldova, aplicat conform Ordinului Directorului General AGEPI 
nr. 138 din 31.07.2016, în temeiul Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia  
nr. 075/879/2015 din 22.07.2015, privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2c-96/15 
din 11.05.2015 emis de Judecătoria Ialoveni. 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele titularului 

IMPEX BUSINESSCOM S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-547/2016 din 
08.07.2016, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului IMPEX 
BUSINESSCOM S.R.L., c/f 1002600027240: 

- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 16281 din 16.10.2006 şi nr. 17099 din 11.12.2006, 
înregistrate pe numele titularului IMPEX BUSINESSCOM S.R.L., str. Trandafirilor nr. 6/2, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcilor sus-enumerate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 

 
 
 

Cu privire la ridicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului 

INVITRO DIAGNOSTICS S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 05.07.2016 (dosar nr. 2-
816/16) prin care s-a dispus încetarea procesului şi anularea sechestrului aplicat pe marca nr. 27300, 
titular INVITRO DIAGNOSTICS S.R.L., c/f 1014600016650: 

- se ridică sechestrul aplicat asupra mărcii nr. 27300 din 27.05.2014, titular INVITRO 
DIAGNOSTICS S.R.L., str. Pietrarilor nr.12, of. 18, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova, în baza 
Încheierii Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 11.04.2016 (dosar nr. 2-816/16), prin ordinul 
Directorului General AGEPI nr. 89 din 22.04.2016; 

- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al mărcii nr. 27300 din 27.05.2014, 
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.  

 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului 

TERRA-SUPER S.R.L., centru comercial 
 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 12.07.2016 (nr. dosar 2i-596/16) privind 
intentarea procedurii de insolvabilitate şi aplicarea sechestrului pe bunurile debitorului TERRA-SUPER 
S.R.L., c/f 1003602001133: 

- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. R 14638 din 10.01.2005, nr. 16741din 28.02.2007,  
nr. 21333 din 18.05.2010, nr. 21910 din 18.05.2010, nr. 25350 din 07.02.2013, titular TERRA-SUPER 
S.R.L., centru comercial, c/f 1003602001133, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 71, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se admite efectuarea procedurilor legale ce ţin de 
modificarea statutului juridic al mărcilor sus menţionate, cu condiţia prezentării acordului expres al 
administratorului provizoriu CREŢU Ion, deţinător al autorizaţiei nr. 191 din 23.02.2015. 
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Cu privire la ridicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele titularului  

SAVINÎH Constantin 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-937/2016 din 
28.07.2016, privind anularea măsurilor de asigurare aplicate faţă de debitorul SAVINÎH Constantin 
Ivan, c/p 2001002022090: 

- se ridică sechestrul aplicat asupra mărcii nr. 24488 din 25.01.2012, înregistrate pe numele 
titularului SAVINÎH Constantin, str. Ismail nr. 102, bloc 4, ap. 15, MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova; 

- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al mărcii nr. 24488, inclusiv transmiterea 
drepturilor asupra acesteia.  

 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele titularului 

NASTAS PAVEL ION 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-948/2016 din 
21.07.2016, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului NASTAS PAVEL 
ION, c/p 2003002024331: 

- se aplică sechestru asupra operei de artă plastică conform certificatului seria AP nr. 881/1467 
din 10.04.2007, înregistrate pe numele titularului NASTAS PAVEL ION, str. Vasile Alecsandri nr. 6, 
com. Stăuceni, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al operei de artă plastică conform certificatului seria AP nr. 881/1467 din 10.04.2007, inclusiv 
transmiterea drepturilor asupra acesteia.  

 
 
 

Cu privire la aplicarea interdic ţiei 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului 

CIRASICO S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 
 

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010s-425/16 din 
25.07.2016 privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2-268/2013 din 06.12.2013 emis 
de Judecătoria Buiucani mun. Chişinău şi aplicarea interdicţiei pe bunurile debitorului SRL ”Cirasico”, 
c/f 1005600010562: 

- se aplică interdicţia asupra mărcilor nr. 16593 din 18.01.2007 şi nr. 16594 din 18.01.2007, 
înregistrate pe numele titularului CIRASICO S.R.L., întreprindere mixtă, MD, Str. Sfatul Ţării nr. 55/1,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova; 
- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 

mărcilor nr. 16593 şi 16594, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 

asupra OPI, înregistrate pe numele titularului  
CLP GRUP S.R.L., 

 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 27.06.2016 (nr. dosar 2i-518/16) privind 

intentarea procedurii de insolvabilitate şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului CLP 
GRUP S.R.L., c/f 1002600031098: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 16162 din 29.11.2006, înregistrate pe numele titularului 
CLP GRUP S.R.L., str. Cireşilor nr. 41, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii nr. 16162, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la men ţinerea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului 

Farmasi Cosmetic S.R.L., 
 

Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 07.06.2016 (dosar nr. 2i-615/14) prin care 
s-a dispus iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi menţinerea măsurilor de asigurare aplicate 
de instanţa de insolvabilitate asupra bunurilor debitorului Farmasi Cosmetic S.R.L.,  
c/f 1002600038765:  

- se menţine sechestrul asupra mărcii nr. 22121 din 16.09.2010 înregistrate pe numele 
titularului Farmasi Cosmetic S.R.L., c/f 1002600038765, str. Doina nr. 84 A, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova, aplicat conform Ordinului Directorului General AGEPI nr. 230 din 11.12.2014,  
în temeiul Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 21.11.2014 (dosarul nr. 2i-615/14). 

 
 

 
Cu privire la men ţinerea sechestrului 

asupra OPI, înregistrate pe numele titularului 
ROMANEŞTI S.A. 

 
Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 04.07.2016 (dosar nr. 2i-356/16) prin care 

s-a dispus intentarea procesului de insolvabilitate şi menţinerea măsurilor de asigurare aplicate asupra 
bunurilor debitorului ROMANEŞTI S.A., c/f 1003600092021:  

- se menţine sechestrul asupra mărcilor nr. R 5957 din 06.06.1997, nr. R 11823 din 28.03.2003, 
nr. R 11824 din 28.03.2003, nr. R 11825 din 28.03.2003, nr. 22893 din 16.08.2011, IR 1060220 din 
05.10.2010; desenelor/modelelor industriale conform certificatelor de înregistrare nr. 500 din 
15.11.2002, nr. 518 din 12.02.2003, înregistrate pe numele titularului ROMANEŞTI S.A., MD-3728, 
Romaneşti, Străşeni, Republica Moldova, aplicat conform Ordinului Directorului General AGEPI  
nr. 113 din 20.05.2016, în temeiul Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 18.04.2016 (dosar nr. 2i-
356/16). 

 
 



1
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X 

Monitor 

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al   

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the Republic 
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General 

of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.



    MD - BOPI 8/2016 
 

 160

 

Cu privire la aprobarea formularelor-tip 
referitoare la soiuri de plante şi invenţii 

 
În scopul implementării Regulamentului privind codificarea şi evidenţa documentelor 

tipizate elaborate şi utilizate în cadrul AGEPI, prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 163 
din 09.08.2016, au fost aprobate chestionarul tehnic pentru PAULOVNIA, chestionarul tehnic 
pentru SALATĂ şi chestionarul tehnic pentru ROINIŢĂ, FLOAREA STUPULUI, MELISĂ. Prin 
acelaşi ordin au fost aprobate formulatele-tip pentru cererea de brevet de invenţie şi pentru cerere 
de brevet de invenţie de scurtă durată. 

                                                               
Nr. 
crt. 

Denumirea chestionarului / 
formularului-tip 

Codul chestionarului / 
formularului-tip 

1 PAULOVNIA 
Paulownia  
(Paulownia Elongata S.Y. Hu X Paulownia 
Fortunei (Seem.) Hemsl.) 

F-01-SP-114-E-01-0737 
 

2 SALATĂ 
Lactuca Sativa L. 

F-01-SP-114-E-01-0738 
 

3 ROINIŢĂ, FLOAREA STUPULUI  
Melissa Officinalis L. 

F-01-SP-114-E-01-0739 
 

4 Cerere de brevet de invenţie F-01-BI-001-E-02-0209 

5 Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată F-01-BI-002-E-02-0210 
 

 
Chestionarele tehnice şi formularele-tip pot fi obţinute direct la AGEPI sau pot fi accesate 

la adresele:  
http://agepi.gov.md/ro/plants/questionnaire 
http://agepi.gov.md/ro/formulare/inventions 

 
 
 

Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind 
controlul activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă 

a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe 
 

În scopul monitorizării activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă şi a verificării modului 
de respectare de către acestea a prevederilor legale din domeniul dreptului de autor şi drepturilor 
conexe, în temeiul art. 4 lit. h) şi art. 51 din Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe, precum şi art. 7 alin. (2) lit. h) şi s) din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 169  
din  22.08.2016, a fost aprobată Instrucţiunea privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune 
colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe.  

Prin acelaşi Ordin a fost abrogat Ordinul nr. 126 din 04.10.2010 cu privire la aprobarea 
Instrucţiunii privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale 
de autor şi/sau conexe.   
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Instrucţiune privind controlul 

activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă 
a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe 

 
I. Dispoziţii generale 

 
1. Instrucţiunea privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor 

patrimoniale de autor şi/sau conexe (în continuare - Instrucţiune) este elaborată în conformitate cu 
prevederile:   

a) Legii nr. 837-XIII din  17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti; 
b) art. 4 lit. h) şi art. 51 din Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe (Legea nr. 139/2010); 
c) Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; 
d) art. 7 alin. (2) lit. h) şi s) din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală. 
 

2. Prezenta Instrucţiune stabileşte regulile şi procedura de control a activităţii organizaţiilor 
de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe (în continuare - OGC) în 
cadrul controalelor generale anuale sau speciale efectuate de către Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI).  

 
3. În scopul efectuării controlului anual sau special al activităţii OGC, AGEPI instituie 

Comisia de control (în continuare - Comisie), constituită din specialişti din cadrul AGEPI.  Ordinul 
Directorului General al AGEPI privind instituirea Comisiei este adus la cunoştinţa organizaţiei 
supuse controlului cu 5 zile lucrătoare înainte de data începerii controlului.  

 
4. Membrii Comisiei îşi desfăşoară activitatea de control în corespundere cu principiile de 

imparţialitate şi echitate faţă de OGC, având obligaţia de a fi obiectivi, de a se abţine de la orice 
fapte care ar prejudicia activitatea OGC şi de a respecta prevederile legale cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal.   

5. În vederea verificării modului în care OGC respectă prevederile legisla�iei din domeniul  
dreptului de autor şi drepturilor conexe în activitatea pe care o desfă�oară, Comisia de control 
efectuează următoarele tipuri de control: 

a) controlul general anual – o dată pe an, cu o durată de 30 de zile lucrătoare; 
b) controlul special – în perioada dintre două controale generale anuale, cu o durată de 5 

zile lucrătoare.  
 
6. Controlul special se efectuează în baza sesizărilor înaintate de titularii de drepturi, de 

membrii OGC, de utilizatori, sau parvenite din alte surse relevante, care conţin informaţii ce produc 
dubii rezonabile cu privire la corespunderea activităţii OGC cu prevederile legislaţiei din domeniul 
dreptului de autor şi drepturilor conexe, ale altor acte normative relevante şi ale statutului propriu. 

7. Termenul de efectuare a controlului, stabilit conform prevederilor pct. 5 din prezenta 
Instrucţiune, poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă care nu va depăşi: 

a) 30 de zile lucrătoare – în cazul controlului general anual; 

b) 5 zile lucrătoare – în cazul controlului special. 

8. Pe parcursul desfăşurării controlului, OGC este reprezentată de preşedinte, director şi/sau 
administrator general. În cazul în care aceste persoane nu pot fi prezente din motive justificative, 
îndeplinirea atribuţiilor acestora pe perioada efectuării controlului se realizează de către un alt 
angajat din cadrul OGC, împuternicit legal. 
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II. Accesul Comisiei la informaţia şi documentele OGC   
 

9. În temeiul prevederilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 139/2010, Comisia este în drept să 
solicite OGC prezentarea oricăror documente şi informaţii, precum şi copii de pe acestea. Comisia 
are acces la orice informaţie şi document al OGC, în orice format, inclusiv electronic, fără a putea fi 
invocată confidenţialitatea acestora. Documentele solicitate urmează a fi puse la dispoziţia 
Comisiei în termenul stabilit de aceasta.  

 
10. În vederea eficientizării desfăşurării controlului, OGC va prezenta Comisiei informaţiile şi 

documentele care nu au fost solicitate expres de către aceasta, dar care sunt necesare clarificării 
anumitor aspecte în cadrul activităţii de control.  

 
11. Prezentarea documentelor Comisiei va fi însoţită de un act de predare - primire, semnat 

de către persoana responsabilă din cadrul OGC, în care se va indica tipul, numărul de pagini, 
precum şi alte informaţii relevante, referitoare la documentele prezentate, dacă este cazul. Pentru 
copiile de pe acte, se va indica menţiunea ”copia corespunde originalului”, însoţită de semnătura 
persoanei responsabile. Această procedură se va aplica şi în cazul documentelor transmise 
Comisiei de către OGC în prima zi de control. 

   
12. În cazul în care documentele şi informaţiile solicitate nu sunt puse la dispoziţia Comisiei 

în termenul stabilit, aceasta va acorda un termen rezonabil pentru ca OGC să prezinte 
documentele solicitate. Amânarea prezentării documentelor, data limită pentru prezentarea 
acestora, precum şi motivele obiective care au stat la baza amânării, sunt menţionate într-un 
proces-verbal întocmit în ziua respectivă. 

 
13. Comisia nu va lua în considerare actele pe care OGC nu le-a prezentat pe parcursul 

desfăşurării controlului şi pe care aceasta le-a transmis în adresa AGEPI după expirarea perioadei 
de control. 

14. Pe parcursul efectuării controlului, Comisia poate solicita, atât în scris, cât și verbal, 
comentarii/explicații în legătură cu situațiile constatate, atât de la președinte, director și/sau 
administratorul general al OGC, precum și de la orice alt angajat al organizației. 

 
III. Etapele activităţii de control 

 
15. Activitatea de control, efectuată în cadrul controlului general anual, precum şi în cadrul 

controlului special se realizează conform următoarelor etape:  

a) programarea controlului;  
b) documentarea controlului;  
c) efectuarea verificărilor prealabile;  
d) efectuarea controlului propriu-zis;  
e) redactarea şi semnarea actului de control;  
f) prezentarea actului de control conducerii AGEPI.  
 

16. La etapa programării controlului, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea efectuării 
acestuia, Comisia notifică OGC cu privire la iniţierea efectuării controlului, perioada de desfăşurare 
şi obiectivele controlului, componenţa Comisiei, precum şi lista documentelor ce urmează a fi puse 
la dispoziţia Comisiei în prima zi de control.  

17. La stabilirea obiectivelor controlului se iau în considerare:  
a) structura organizatorică a OGC;  
b) categoria de titulari de drepturi reprezentaţi şi domeniul de activitate;  
c) funcţionarea OGC;  
d) drepturile gestionate; 
e) activităţile de colectare şi repartiţie;  
f) transparenţa activităţilor realizate.  
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18. La etapa documentării controlului, Comisia se documentează în privinţa activităţii OGC 
pe baza statutului, rapoartelor anuale, actelor de control anterioare, deciziilor emise, sesizărilor 
formulate de titularii de drepturi şi informaţiilor distribuite de către mass-media.  

19. În vederea efectuării controlului, Comisia întocmeşte planul de control, aprobat de 
Directorul General al AGEPI.  

 
20. La etapa verificării prealabile Comisia examinează respectarea obligaţiei OGC de a 

transmite AGEPI următoarele acte:  
a) statutul şi regulamentele de activitate;  
b) acordurile de reprezentare reciprocă încheiate cu organizaţii similare, inclusiv din 

străinătate; 
c) hotărârile Adunării Generale;  
d) raportul anual de transparenţă, aprobat de Adunarea Generală;  
e) raportul anual al Comisiei de cenzori;  
f) bilanţul anual, rapoartele anuale privind toată remuneraţia achitată cu specificarea pentru 

fiecare titular a drepturilor de autor şi conexe în parte şi rezultatele auditului intern şi extern în cazul 
efectuării lui;  

g) informaţia referitoare la persoanele împuternicite să le reprezinte;  
h) repertoriul actualizat.  
 

21. Raportul anual de transparenţă şi repertoriul se depun la AGEPI în forma stabilită prin 
Ordinul Directorului General al AGEPI. 

 
22. În cazul în care la AGEPI nu au fost depuse documentele menţionate la lit. a) - f) din pct. 

20, sau dacă raportul anual de transparenţă şi repertoriul nu respectă forma stabilită prin Ordinul 
Directorului General al AGEPI, precum şi/sau în situaţia în care nu au fost publicate pe site-ul 
OGC, Comisia transmite o notă informativă Directorului General al AGEPI pentru emiterea unui 
ordin de acordare OGC a unui termen pentru remedierea iregularităţilor existente.  

 
23. Etapa efectuării controlului propriu-zis se realizează la sediul OGC în conformitate cu 

planul de control, aprobat prin Ordinul Directorului General. Comisia prezintă reprezentanţilor 
desemnaţi ai OGC ordinul de delegare, care se înregistrează în registrul intern al OGC, în prima zi 
a controlului. 

 
24. OGC pune la dispoziţia Comisiei un spaţiu adecvat pentru desfăşurarea controlului şi 

desemnează una sau mai multe persoane pentru acordarea asistenţei Comisiei pe marginea 
problemelor curente. 

 
25. Obiectul verificărilor Comisiei constituie informaţiile şi documentele ce vizează activitatea 

OGC, furnizate în cadrul controlului propriu-zis, elaborate anterior desfăşurării controlului (rapoarte, 
bilanţ contabil, decizii şi proceduri interne etc.) sau cele întocmite în timpul controlului (situaţii 
statistice, analitice, centralizate, rapoarte etc.).  

 
26. Efectuarea controlului propriu-zis se realizează cu aplicarea regulilor stabilite conform 

cap. IV din prezenta Instrucţiune.   
 

27. La etapa redactării şi semnării actului de control, în baza constatărilor efectuate şi a 
documentelor ridicate, Comisia întocmeşte actul de control.  

 
28. Actul de control este redactat în termen de 30 de zile lucrătoare de la finalizarea 

controlului, într-un limbaj simplu, fără contradicţii, fără a se preciza aspecte care nu rezultă dintr-un 
document ridicat de la OGC şi se semnează din partea AGEPI de către toţi membrii Comisiei 
desemnate, iar din partea OGC de către preşedinte, director şi/sau administratorul general sau de 
persoana împuternicită în acest sens, în două exemplare originale, cîte unul pentru fiecare parte.  
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29. În actul de control sunt expuse şi observaţiile reprezentantului OGC, iar dacă acestea nu 
pot fi comunicate la momentul semnării actului de control, această menţiune, precum şi termenul în 
care OGC poate să comunice AGEPI observaţiile sale, se consemnează în actul de control.  

 
30. În cazul în care presedintele, directorul şi/sau administratorul general al OGC sau 

persoana împuternicită în acest sens, refuză să semneze actul de control, acest fapt se 
consemnează în actul de control, iar exemplarul actului ce revine OGC se expediază acesteia prin 
poştă, cu confirmare de primire.  

  
31. Actul de control se înregistrează în registrele de evidenţă a corespondenţei ale OGC şi 

ale AGEPI.   
 

32. La etapa prezentării actului de control conducerii AGEPI, după expirarea termenului în 
care OGC urma să comunice observaţiile asupra actului de control întocmit de Comisie, în 
dependenţă de rezultatele controlului, AGEPI atenţionează organizaţia în privinţa neregulilor 
constatate şi îi acordă un termen rezonabil pentru remedierea iregularităţilor constatate.  

 
33. În cazul în care OGC nu remediază iregularităţile constatate în termenul acordat, AGEPI 

are dreptul să întreprindă orice măsuri legale conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  
 
IV.  Regulile aplicate procedurii de control 
 

34. Controlul activităţii OGC se realizează prin aplicarea următoarelor metode:  
 
a) Studiu general prealabil al activităţilor ce urmează a se controla, solicitându-se în acest 

sens documentele de aprobare a unor proceduri interne, sau în lipsa acestora, detalierea 
procedurilor de lucru de către responsabilul desemnat.  

b) Control documentar de conformitate prin care se apreciază îndeplinirea unor operaţiuni, 
procese sau obligaţii legale pe baza unor documente justificative, utilizând tehnici de control 
diferite, şi anume: control cronologic, sistematic, pe probleme, tehnici specifice de control privind 
preluarea şi gestionarea datelor electronice.  

c) Control faptic cu privire la stabilirea realităţii, şi a modului de desfăşurare a diferitelor 
activităţi prin tehnici de control faptic, precum sunt: inventarierea, observarea directă şi inspecţia 
fizică.  

 
35. Regulile generale de control sunt următoarele: 

 
a) Copiile documentelor care se ridică trebuie să dovedească/să demonstreze ceva/să 

susţină o afirmaţie din actul de control (o regulă, o procedură, o încălcare etc.), în caz contrar 
acestea nu se vor ridica; 

b) Pentru orice observaţie constatată se vor indica exemplele corespunzătoare (de 
exemplu, dacă se constată faptul că Adunarea Generală nu a aprobat comisionul administrativ 
anual, se va indica ca exemplu procesul-verbal al Adunării Generale, în cadrul căreia nu a fost 
aprobat comisionul); 

c) Dacă în timpul controlului, reprezentanţii OGC refuză să prezinte documente sau copii 
de pe acestea, solicitate de către Comisie, se va face menţiune despre acest lucru în actul de 
control, care se va baza doar pe actele prezentate de către OGC pe perioada efectuării controlului; 

d) În cadrul actului de control se menţionează, pe lângă aspectele generale, şi aspectele 
care încalcă sau care nu sunt conforme prevederilor legale în materie (orice încălcare a unui 
aspect legal se justifică prin prevederile legale şi statutare); 

e) Comisia verifică registrul intern de intrări/ieşiri, dacă documentele emise sau care au 
intrat în cadrul OGC sunt înregistrate, dacă documentele sunt semnate, avizate, ştampilate. În 
acest sens, se menţionează dacă există ştersături, numere dublate sau alte nereguli în registrul 
intern de intrări/ieşiri, dacă există şi registre speciale etc.; 
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f) Documentele prezentate de către OGC şi ridicate de Comisie trebuie să fie semnate şi 
ştampilate de către un reprezentant al OGC; 

 
g) Comisia nu îşi va prezenta concluziile decât după verificarea temeinică a documentelor 

şi informaţiilor prezentate şi înainte de definitivarea actului de control.  
 
36. Regulile speciale de control sunt următoarele:  
 
a) În cadrul controlului activităţii Adunării Generale a OGC, Comisia verifică respectarea 

legislaţiei referitoare la:  
- documentele privind convocarea Adunării Generale;  
- documentele care atestă participarea la Adunarea generală (foi de prezenţă, procuri etc.);  
- ordinea de zi;  
- documentele prezentate membrilor (proiectele de hotărâri, de rapoarte etc.);  
- procesele-verbale ale Adunărilor Generale;  
- hotărîrile Adunărilor Generale;  
- documente care atestă consemnarea voturilor.  
 
În cazul acestui control, se verifică, în special:  
- modalitatea de convocare a Adunării Generale în termenii legali;  
- publicarea informaţiilor prevăzute de lege pentru a fi plasate pe site-ul OGC cu privire la 

Adunarea Generală;  
- înregistrarea procesului-verbal al Adunării Generale în registrul intern al OGC şi 

modalitatea de comunicare membrilor;   
- numărul de membri prezenţi la Adunarea Generală;  
- întrunirea cvorumului statutar pentru desfăşurarea Adunării Generale;  
- respectarea ordinii de zi anunţate;  
- consemnarea modalităţii de vot şi voturile înregistrate;  
- aprobarea comisionului administrativ anual şi dacă acesta a fost stabilit pe baza 

cheltuielilor reale de colectare;  
- semnarea procesului-verbal al Adunării Generale; 
- adoptarea dării de seamă anuale şi existenţa analizei asupra acesteia, numărul de 

membri care au solicitat informaţii privind transparenţa şi dacă este o procedură în acest sens, etc.;  
- prezentarea proiectelor de hotărâri ale Adunării Generale membrilor, motivarea, 

semnarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, postarea lor pe site-ul OGC etc.; 
- concordanţa documentelor aprobate de Adunarea Generală cu cele depuse la AGEPI;  
- modalitatea de informare a membrilor cu privire la activitatea desfăşurată de Adunarea 

Generală şi privind hotărârile adoptate.  
 
b) În cadrul controlului activităţii Consiliului OGC, Comisia verifică:  
- regulamentul intern de funcţionare al Consiliului şi modalitatea lui de aprobare;  
- întrunirea Consiliului în număr minim de şedinţe conform statutului;  
- semnarea şi înregistrarea proceselor-verbale şi deciziilor Consiliului;  
- documentaţia aferentă fiecărei şedinţe (ordinea de zi, lista de prezenţă şi alte 

documente);  
- modalitatea de consemnare a procedurii de vot;  
- existenţa unei proceduri interne privind convocarea, organizarea şi desfăşurarea 

şedinţelor Consiliului, precum şi a iniţierii, avizării şi adoptării deciziilor;  
- întocmirea unui raport anual al Consiliului asupra activităţii sale şi prezentarea acestuia 

spre aprobare de Adunarea Generală;  
- existenţa documentelor interne din care rezultă modalitatea de verificare/control intern în 

ceea ce priveşte activitatea de colectare, repartiţie;  
- îndeplinirea tuturor atribuţiilor Consiliului conform statutului.  
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c) În cadrul controlului activităţii Comisiei de cenzori a OGC, Comisia verifică:  
- elaborarea de către Comisia de cenzori a raportului anual şi aprobarea acestuia în cadrul 

Adunării Generale;  
- rapoarte lunare, trimestriale sau semestriale întocmite de comisie sau expertul contabil;  
- desfăşurarea de către cenzori a activităţii de audit pe parcursul anului în cadrul OGC 

(cum se realizează efectiv activitatea de audit, verificări periodice, eşantioane stabilite pentru 
documentele verificate sau dacă se fac verificări pentru întreaga activitate);  

- modalitatea de informare a membrilor cu privire la activitatea desfăşurată şi privind 
documentele adoptate.  

 
d) În cadrul controlului activităţii preşedintelui, directorului şi/sau administratorului general 

al OGC, Comisia examinează:  
- respectarea atribuţiilor prevăzute de Statut sau Fişa postului deţinut; 
- orice conflict existent sau potenţial dintre interesele personale şi cele ale OGC sau dintre 

obligaţiile faţă de OGC şi îndatoririle faţă de altă persoană fizică sau juridică etc. 
 
e) În cadrul verificării sistemului de control intern şi a concordanţei informaţiilor din Raportul 

anual de transparenţă aprobat de Adunarea Generală şi depus la AGEPI cu evidenţele financiar-
contabile ale OGC, Comisia examinează:  

- procedurile interne aprobate, documentele-tip aprobate, documentele justificative asupra 
unor activităţi sau proceduri efectuate, măsuri dispuse, raportări sancţionări etc., cu privire la 
activitatea de colectare, repartiţie şi transparenţă, precum şi a modalităţii de soluţionare a 
conflictelor asupra operelor din repertoriu;  

- concordanţa raportului anual de transparenţă depus la AGEPI cu cel aprobat de 
Adunarea Generală; .  

- concordanţa cifrelor din raportul anual de transparenţă cu cele menţionate în raportul 
Comisiei de Cenzori;  

- concordanţa dintre informaţiile din raportul anual de transparenţă cu cele din balanţa 
contabilă analitică anuală care conţine soldul iniţial şi soldul final (01.01-31.12);  

- concordanţa dintre sumele colectate pentru fiecare sursă cu indicarea contului de 
evidenţă contabilă în care sumele sunt evidenţiate de la momentul încasării pînă la momentul 
repartiţiei şi plăţii către titularii de drepturi;  

- modul de evidenţă a sumelor nerepartizate, precum şi a sumelor corespunzând titularilor 
de drepturi neidentificaţi sau ale căror opere, prestaţii sau fonograme nu au fost identificate;  

- sumele disponibile în conturile bancare, în casă sau în plasamente, şi concordanţa cu 
sumele menţionate în raportul anual de transparenţă ca fiind nerepartizate sau neplătite. Dacă 
rezultă diferenţe, se vor preciza explicaţii şi detalieri;  

- concordanţa dintre raportul anual de transparenţă şi evidenţele contabile privind plăţile 
externe;  

- modalitatea de verificare a gestiunii economice şi financiare de către membri. 
 
f) În cadrul verificării repertoriului OGC, Comisia examinează:  
- procedura de declarare şi actualizare a repertoriului (se verifică dacă procedura conţine 

termene şi dacă titularii de drepturi se pot informa cu privire la formularele necesare, termenele de 
soluţionare, precum şi despre confirmarea includerii operelor în repertoriu);  

- existenţa unei baze de date a repertoriului şi actualizarea acesteia;  
- implementarea codificării pentru operele gestionate;  
- înregistrarea contractelor de gestiune, aprobarea lor de către organele de conducere şi 

respectarea modelului de contract aprobat;  
- actele care i se solicită membrului la momentul declarării operelor;  
- modul de declarare a operelor (se verifică dacă există un mecanism de declarare 

electronică a operelor, în afară de declararea scrisă, şi dacă acesta este disponibil tuturor 
membrilor); 

 
 
 



                                                                                                                    MD - BOPI 8/2016 
 

 167

- modul de declarare a repertoriului în cazul operelor colective (individual sau de către un 
reprezentant);   

- modul de actualizare a repertoriului; 
- contractele de reprezentare şi repertoriul gestionat în baza acestora (se verifică dacă 

OGC-ul are acces la repertoriul acordat prin contractele de reprezentare);  
- includerea repertoriului intern în bazele de date internaţionale;  
- modalitatea de verificare, de către titularii de drepturi, a repertoriului gestionat; 
- modalităţile prin care utilizatorii pot verifica repertoriul. 
 
g) În cadrul verificării activităţii de colectare a OGC, Comisia examinează:  
- licenţele, pe fiecare sursă în parte;  
- modalitatea de identificare a utilizatorilor, notificare, evidenţă şi urmărire unitară a 

utilizatorilor; 
- modalitatea de acordare a licenţelor utilizatorilor (termene, transparenţă, evidenţa 

contractelor de licenţă, cazuri de refuz şi motivele aferente acestuia, modalitatea de reziliere a 
contractelor de licenţă şi organele de conducere care o aprobă); 

- modalitatea de solicitare, primire, înregistrare, evidenţă şi gestionare a informaţiei privind 
operele utilizate, precum şi a informaţiilor financiare privind stabilirea cuantumului remuneraţiilor 
(se verifică de asemenea şi măsurile întreprinse împotriva utilizatorilor care nu-şi îndeplinesc 
obligaţiile prevăzute de lege cu privire la plată sau obligaţiile privind furnizarea de informaţii către 
OGC); 

- evidenţa sumelor colectate (distinct, pe fiecare sursă); 
- existenţa unui mecanism intern prin care se estimează gradul de acoperire al pieţei (se 

solicită, de asemenea, un top al plătitorilor din aceleaşi localităţi, pe categorii de utilizatori). 
 
h) În cadrul verificării activităţii de repartizare a remuneraţiilor OGC, Comisia examinează:  
- respectarea termenelor legale de repartiţie; 
- procedura de repartizare (se verifică etapele aplicabile procesului de repartiţie şi atribuţiile 

angajaţilor implicaţi în acest proces, rapoarte de repartizare; playlist-uri sau alte documente 
necesare repartizării remuneraţiilor; rapoarte financiare; fişe de repartiţie individuală; suma 
repartizată pe baza informaţiilor privind utilizarea reală, precum şi suma repartizată pe baza altor 
criterii; suma repartizată titularilor de drepturi rămasă neplătită la sfârşitul anului şi motivele pentru 
care această sumă nu a fost achitată titularilor de drepturi; dacă sumele repartizate, care au fost 
colectate pentru perioade anterioare anului în care se face repartiţia, sunt repartizate membrilor din 
perioada pentru care au fost colectate, pentru repertoriul gestionat în acea perioadă şi după 
regulile de repartiţie de la acel moment etc.); 

- respectarea prevederilor statutare şi legale privind repartiţia, pentru fiecare sursă de 
repartiţie (se verifică dacă regulile privind repartiţia au fost aprobate de Adunarea Generală);  

- procedura în cazul în care există încasări dar nu există baza de calcul;  
- existenţa unui soft de repartiţie şi corespunderea acestuia cerinţelor; 
- modalitatea de identificare, evidenţă şi gestionare a operelor al căror titular de drepturi nu 

este cunoscut/identificat; 
- plata efectivă a remuneraţiilor;  
- modul de repartizare a sumelor nerevendicate de titularii de drepturi; 
- existenţa regulilor cu privire la stabilirea unor reţineri din sumele colectate. 
 
i) În cadrul verificării respectării obligaţiilor de transparenţă se examinează în ce măsură s-

a comunicat publicului, de către OGC, prin mijloace de informare în masă, inclusiv electronice: 
- categoriile de titulari de drepturi pe care îi reprezintă;  
- drepturile patrimoniale pe care le gestionează;  
- actele normative în temeiul cărora funcţionează şi colectează remuneraţiile cuvenite 

titularilor de drepturi;  
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- modalităţile de colectare şi persoanele responsabile de această activitate;  
- lista membrilor organelor de conducere; 
- informaţiile privind adunarea generală, cum ar fi: data şi locul convocării, ordinea de zi, 

proiectele de hotărâre şi hotărârile adoptate; 
- statutul, raportul anual de transparenţă; 
- programul de lucru etc. 
 
j) În cadrul verificării cheltuielilor OGC, Comisia examinează documente privind:  
- modalitatea de stabilire şi aprobare a cheltuielilor de către Adunarea generală a OGC;  
- criteriile pe baza cărora membrii beneficiază de cheltuielile comune/fondul social, cultural;  
- informarea membrilor referitor la cheltuielile comune/fondul social, cultural;  
- cele mai importante cheltuieli ale OGC: de personal, juridice, de colectare, de repartizare 

a sumelor colectate etc.;  
- modalitatea de identificare a cheltuielilor reale necesare funcţionării OGC în conformitate 

cu legislaţia. 
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XI 
Materiale de informare 

din domeniul propriet ăţii intelectuale / 
Intellectual property information 

materials 
 

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica 
Moldova, texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale 
acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte 
materiale de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 

 
The section insert information on intellectual property protection in the Republic of 

Moldova, texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is 
party, of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO 
standards; other information materials in the field of intellectual property protection. 
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OMPI INFORMEAZĂ 
 

ADERĂRI LA TRATATELE INTERNA ŢIONALE  
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 

 
 

Conven ţia pentru instituirea Organiza ţiei Mondiale a Propriet ăţii Intelectuale 
  

La 27 iulie 2016 Insulele Cook au depus instrumentele de aderare la Convenţia pentru 
instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (Convenţia pentru instituirea OMPI) din 
14 iulie 1967, modificată la 28 septembrie 1979. 

Convenţia pentru instituirea OMPI va intra în vigoare cu privire la Insulele Cook cu 
începere de la 27 octombrie 2016.  
 

Aranjamentul de la Haga privind depozitul interna ţional  
al desenelor industriale 

 
Actul de la Londra al Aranjamentului de la Haga pri vind depozitul  

interna ţional al desenelor industrial 
 

Instrumentul de acceptare a încet ării Actului de la Londra  
al Aranjamentului de la Haga 

 
La 18 iulie 2016 Republica Arab ă Egipt a depus instrumentul de acceptare a încetării 

Actului de la Londra al Aranjamentului de la Haga din 6 noiembrie 1925.  
Data intrării în vigoare a încetării Actului de la Londra va face obiectul unei notificări 

separate. 
 

*** 
Încetarea Actului de la Londra al Aranjamentului de  la Haga  

privind depozitul interna ţional al desenelor industriale 
 

(Intrarea în vigoare) 
 

La 18 octombrie 2016 , la 3 luni după depunerea ultimului instrument de acceptare, va 
intra în vigoare încetarea Actului de la Londra al Aranjamentului de la Haga privind depozitul 
internaţional al desenelor industriale din 6 noiembrie 1925, revizuit la Londra la 2 iunie 1934, 
precum şi a Actului semnat la Monaco la 18 noiembrie 1961, adiţional respectivului Aranjament. 

În acest sens, se reaminteşte că au fost depuse următoarele instrumente de acceptare a 
încetării sau denunţare a Actului de la Londra: 

1. Republica Inodnezia – la 3 iunie 2009 
2. Confederaţia Elveţiană – la 19 noiembrie 2009 
3. Regatul Ţărilor de Jos – la 13 decembrie 2009 
4. Republica Federală Germania – la 16 august 2010 
5. Republica Franceză – la 20 septembrie 2010 
6. Principatul Liechtenstein – la 13 decembrie 2010 
7. Principatul Monaco – la 9 martie 2011 
8. Republica Tunisiană – la 10 iunie 2011 
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9. Regatul Spaniei – la 18 septembrie 2012 
10. Regatul Maroc – la 4 decembrie 2012 
11. Republica Senegal – la 21 august 2013 
12. Republica Benin – la 19 septembrie 2013 
13. Republica Côte d’lvoire – la 27 octombrie 2015 
14. Republica Suriname – 21 martie 2016 
15. Republica Arabă Egipt – la 18 iulie 2016. 
Denunţarea respectivului Act de către Republica Indonezia, Confederaţia Elveţiană şi 

Regatul Ţărilor de Jos a intrat în vigoare la 3 iunie 2010, 19 noiembrie 2010 şi 13 decembrie 2011, 
respectiv. 

 
 
Tratatul de la Beijing privind interpret ările audiovizuale  
 
La 21 iulie 2016 Republica Tunisian ă a depus instrumentele de ratificare a Tratatului de 

la Beijing privind interpretările audiovizuale, adoptat la Beijing la 24 iunie 2012. 
Data de intrare în vigoare a Tratatului de la Beijing va fi notificată odată cu suplinirea 

numărului necesar de ratificări şi aderări, stabilit în conformitate cu articolul 26 al Tratatului. 
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