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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную 

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

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

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

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

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

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

sau înregis trează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2015)

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

desene şi modele) 
(OHIM)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadines
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

согласно национальной процедуре.

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

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

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

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

 a  short-term patent application or a patent application 

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

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

 или на патент на изобретение

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

 Имя патентного поверенного

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

priorităţii recunoscute

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

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

подачи или даты признанного приоритета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a documentului

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

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

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

şi/sau desene

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

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

описания, формулы изобретения и/или чертежей

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

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

U0  –  cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată

  –  published short-term patent application

  –  опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение

Y    –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat

  –  granted short-term patent for invention

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения 

 или протеста   

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

 a  documentului

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

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

титульном листе документа

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

revendicări şi/sau desene

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

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой 

части описания, формулы изобретения и/или чертежей

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 

     Published patent applications 

    Опубликованные заявки на патент на изобретение

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

    Granted patents for invention 

    Предоставленные патенты на изобретения

FF9Y   Brevete de invenţie de scurtă durată acordate

    Granted short-term patents for invention 

    Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

FA9A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase

    List of withdrawn patent applications

    Перечень отозванных заявок на патент

FC9A  Lista cererilor de brevet de invenţie respinse

    List of refused patent applications

    Перечень отклоненных заявок на патент

FG4A  Lista brevetelor de invenţie eliberate 

    List of issued patents for invention  

    Перечень выданных патентов на изобретения

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

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

в титульном листе документа

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

descriere, revendicări şi/sau desene

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

drawings

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

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

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT 

  PERFORMING  OPERATIONS. 
TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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

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

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

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

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

   Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

ND4K Lista certifi catelor de înregistrare a modelelor de utilitate reînnoite   
List of renewed utility models registration certifi cates

           Перечень продленных свидетельств о регистрации полезных моделей 

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 

MK4K  Lista certifi catelor de înregistrare a modelelor de utilitate a căror durată de valabilitate a expirat
            List of utility model registration certifi cates the term of validity of which has expired
            Перечень свидетельств о регистрации  полезных моделей, 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. 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

вить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося 
предметом заявки на патент. 
Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о па-

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

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

P

P

П 
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(21) a 2008 0220 (13) A9 
(51) Int. Cl.: A01N 25/30 (2006.01)  

A01N 47/36 (2006.01)  
A01N 47/34 (2006.01)  
A01N 41/06 (2006.01)  
A01P 13/00 (2006.01)  
A01N 25/14 (2006.01)  
C11D 1/34 (2006.01)  
C11D 1/78 (2006.01)  
C11D 1/72 (2006.01)  

(22) 2007.03.13 
(31) 2006-083322 
(32) 2006.03.24 
(33) JP 
(85) 2008.08.12 
(86) PCT/JP2007/055580, 2007.03.13 
(87) WO 2007/119435 A1, 2007.10.25 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP 
(72) YOSHII Hiroshi, JP; YAMADA Ryu, JP 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(48)  2015.03.31 
(15)  W1 A3 
  - Bibliografie, cod INID 51 
  - Raport de documentare completat 
(54)  Compozi ţie erbicid ă 
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la o 

compoziţie erbicidă. 
Se revendică o compoziţie erbicidă, care conţine 
un compus erbicid al sulfonilureei sau sarea ei şi 
un polioxialchilen alchileterfosfat sau sarea lui şi 
un procedeu de combatere a plantelor nedorite 
sau de inhibare a creşterii lor prin utilizarea 
compoziţiei erbicide menţionate.    

 
  Revendicări: 21 

* 
*     * 

(54)  Herbicidal composition  
(57) The invention relates to agriculture, namely to 

a herbicidal composition. 
A herbicidal composition is claimed compris-
ing a herbicidal sulfonylurea compound or its 
salt and a polyoxyalkylene alkyl ether phos-
phate or its salt and a method for controlling 
undesired plants or inhibiting their growth, by 
applying such a herbicidal composition. 

 
  Claims: 21 

* 
*     * 

(54)  Гербицидная композиция 
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству, а именно к гербицидной композиции. 
Заявляется гербицидная композиция, со-
держащая гербицидное соединение суль-
фонилмочевины или ее соли и эфир поли-
оксиалкилен алкилфосфата или его соль и  
 
 

способ борьбы с нежелательной 
растительностью или ингибирования их 
роста путем использования указанной 
гербицидной композиции. 

 
 П. формулы: 21 
 

 
(21) a 2014 0110 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 33/00 (2006.01)  

A61K 35/14 (2006.01)  
A61P 29/00 (2006.01)  

(22) 2013.03.05 
(31) MI2012A000338 
(32) 2012.03.06 
(33) IT 
(85) 2014.10.03 
(86) PCT/IB2013/051739, 2013.03.05 
(87) WO 2013/132428 A1, 2013.09.12 
(71)(72) BIGNOTTI Andrea, IT; TURELLI Chiara, IT 
(74) MARGINE Ion 
(54) Remediu medicamentos pentru tratamen-

tul mastitei la bovine şi procedeu de 
ob ţinere a acestuia 

(57) Invenţia se referă la medicina veterinară şi 
poate fi utilizată pentru tratamentul mastitei la 
bovine. 
Conform invenţiei se revendică un remediu 
medicamentos care conţine ulei ozonat şi 
concentrat plachetar, raportul de volum dintre 
concentratul plachetar şi uleiul ozonat 
constituie 2…4, de asemenea se revendică 
un procedeu de obţinere a acestuia. 

 
  Revendicări: 12 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Medicinal agent for the treatment of masti-
tis in bovine animals and preparation pro-
cess thereof 

(57) The invention relates to veterinary medicine 
and can be used for the treatment of mastitis 
in bovine animals. 
According to the invention, it is claimed a me-
dicinal agent comprising ozonized oil and a 
platelet concentrate, the volume ratio between 
the platelet concentrate and the ozonized oil 
is 2…4, as well as the preparation process 
thereof is claimed. 

 

  Claims: 12 
  Fig.: 1 

* 

*     * 
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(54) Лекарственное средство для лечения 
мастита у крупного рогатого скота и 
способ его получения 

(57) Изобретение относится к ветеринарной 
медицине и может быть использовано для 
лечения мастита у крупного рогатого скота. 
Согласно изобретению заявляется лекар-
ственное средство, которое содержит озо-
нированное масло и тромбоцитарный кон-
центрат, объемное соотношение между 
тромбоцитарным концентратом и озониро-
ванным маслом составляет 2…4, а также 
заявляется способ его получения. 

 
 П. формулы: 12 
 Фиг.: 1 
 

 
(21) a 2014 0108 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 39/395 (2006.01)  

A61K 38/17 (2006.01)  
A61K 38/16 (2006.01)  
A61P 35/00 (2006.01)  

(22) 2013.02.28 
(31) PCT/US2012/027160; 61/605181; 61/755444 
(32) 2012.02.29; 2012.02.29; 2013.01.22 
(33) US; US; US 
(85) 2014.09.25 
(86) PCT/US2013/028456, 2013.02.28 
(87) WO 2013/130905 A1, 2013.09.06 
(71) GILEAD BIOLOGICS, INC., US 
(72) ADAMKEWICZ Joanne I., US; SMITH Victoria, 

US; THAI Zung, US; HAWKINS Michael J., 
US 

(74) MARGINE Ion 
(54) Anticorpi împotriva metaloproteinazei 9 

matriciale  
(57) Invenţia se referă la imunologie, în special la 

compoziţii şi metode de utilizare a lor, care 
implică proteine de legare, de exemplu anti-
corpi şi fragmente de legare a antigenului 
acestora, care se leagă de metaloproteinaza 
matricială-9 (MMP9) (MMP9 este cunoscută 
şi ca gelatinaza-B), cum ar fi în cazul în care 
proteinele de legare cuprind un lanţ 
imunoglobulinic greu (Ig) (fragmentul funcţio-
nal al acestuia) şi un lanţ uşor Ig (fragmentul 
funcţional al acestuia). 

 
  Revendicări: 30 
  Figuri: 31 

* 
*     * 

(54) Antibodies to matrix metalloproteinase 9 
(57) The invention relates to immunology, in par-

ticular to compositions and methods of use 
involving binding proteins, e.g., antibodies 
and antigen-binding fragments thereof, that 

bind to the matrix metalloproteinase-9 
(MMP9) protein (MMP9 is also known as 
gelatinase-B), such as where the binding pro-
teins comprise an immunoglobulin (Ig) heavy 
chain (or functional fragment thereof) and an 
Ig light chain (or functional fragment thereof). 

 
  Claims: 30 
  Fig.: 31 

* 
*     * 

(54) Антитела против матричной металло-
протеиназы 9 

(57) Изобретение относится к иммунологии, в 
частности к композициям и методам их 
применения, использующим связывающие 
белки, такие как антитела и антигенсвязы-
вающие их фрагменты, которые связыва-
ются с матричной металлопротеиназой-9 
(ММП9) (ММП9 также известна как жела-
тиназа-B), например в случае когда связы-
вающие белки содержат тяжёлую цепь 
иммуноглобулина (Ig) (её функциональный 
фрагмент) и легкую цепь Ig (её функцио-
нальный фрагмент). 

 
 П. формулы: 30 
 Фиг.: 31 
 

 
(21) a 2014 0124 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07C 255/53 (2006.01)  

A61K 31/277 (2006.01)  
A61P 25/00 (2006.01)  
C07C 255/54 (2006.01)  
C07C 255/57 (2006.01)  
C07D 333/24 (2006.01)  
C07D 333/60 (2006.01)  
C07C 311/29 (2006.01)  
C07C 317/22 (2006.01)  
C07C 321/28 (2006.01)  
C07C 321/30 (2006.01)  
C07D 265/30 (2006.01)  
C07D 207/08 (2006.01)  
C07D 207/337 (2006.01)  
C07D 277/30 (2006.01)  

(22) 2013.05.23 
(31) 61/651217; 61/777162 
(32) 2012.05.24; 2013.03.12 
(33) US; US 
(85) 2014.11.24 
(86) PCT/FI2013/000026, 2013.05.23 
(87) WO 2013/175053 A1, 2013.11.28 
(71) ORION CORPORATION, FI 
(72) AHLMARK Marko, FI; DIN BELLE David, FI; 

KAUPPALA Mika, FI; LUIRO Anne, FI; 
PAJUNEN Taina, FI; PYSTYNEN Jarmo, FI; 
TIAINEN Eija, FI; VAISMAA Matti, FI; 
MESSINGER Josef, FI 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
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(54) Compu şi inhibitori ai activit ăţii catehol  
O-metiltransferazei  

(57) Invenţia se referă la 4,5-dihidroxiizoftalonitrili 
2-substituiţi cu activitate farmacologică sau la 
săruri şi esteri farmaceutic acceptabili ai aces-
tora, precum şi la compoziţii farmaceutice ca-
re îi conţin şi la utilizarea lor ca inhibitori ai 
enzimei catehol O-metiltransferazei (COMT). 
Sunt descrişi compuşi cu formula I 

, 
în care R1 are semnificaţiile definite în reven-
dicări, şi care exercită activitate de inhibare a 
enzimei COMT. 

 
  Revendicări: 27 

* 
*     * 

(54) Catechol O-methyltransferase activity in-
hibiting compounds   

(57) The invention relates to pharmacologically 
active 2-substituted 4,5-dihydroxyisophthalo-
nitriles, or pharmaceutically acceptable salts 
and esters thereof, as well as to pharmaceuti-
cal compositions containing them and to their 
use as inhibitors of the catechol O-
methyltransferase (COMT) enzyme. 
Compounds of formula (I) are disclosed 

, 
wherein R1 is as defined in the claims, and 
which exhibit COMT enzyme inhibiting activity.  

 
  Claims: 27 

* 
*     * 

(54) Соединения ингибирующие активность 
катехол О-метилтрансферазы 

(57)  Изобретение относится к 2-замещен-ным 
4,5-дигидроксиизофталонитрилам с фар-
макологической активностью или к их 
фармакологически приемлемым солям и 
сложным эфирам, а также к их содержа-
щим фармацевтическим композициям и к 
их применению в качестве ингибиторов  

 

энзима катехол О-метилтрансферазы 
(КОМТ).  
Описаны соединения формулы I 

 , 
в которых R1 имеет значения, опреде-
ленные в формуле изобретения, и которые 
показывают ингибирующую активность по 
отношению к энзиму КОМТ. 

 
 П. формулы: 27 
 

 
(21) a 2014 0094 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 239/54 (2006.01)  

C07F 9/6512 (2006.01)  
A61K 31/513 (2006.01)  
A61K 45/06 (2006.01)  
A61K 31/675 (2006.01)  

(22) 2013.02.14 
(31) 61/598524; 61/615989; 61/615975 
(32) 2012.02.14; 2012.03.27; 2012.03.27 
(33) US; US; US 
(85) 2014.09.11 
(86) PCT/US2013/026062, 2013.02.14 
(87) WO 2013/123138 A2, 2013.08.22 
(71) UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH 

FOUNDATION, INC., US 
(72) CHU Chung K., US 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Spiro[2.4]heptani pentru tratamentul infec-

ţiilor cauzate de Flaviviridae 
(57) Invenţia se referă la compuşi, procedee şi 

compoziţii pentru tratamentul infecţiilor cauza-
te de virusurile Flaviviridae, inclusiv de HCV, 
sau a consecinţelor acţiunii lor asupra oame-
nilor şi altor animale-gazdă, care cuprind ad-
ministrarea unei cantităţi eficiente a unui spi-
ro[2.4]heptan, aşa cum este descris în docu-
mentul de faţă, sau a unei sări acceptabile 
farmaceutic sau a unui promedicament ale 
acestuia, opţional într-un purtător acceptabil 
farmaceutic. Compuşii spiro[2.4]heptani fie că 
posedă activitate antivirală, fie că se metabo-
lizează până la un compus, care manifestă o 
astfel de activitate. 

 
  Revendicări: 78 
  Figuri: 11 

* 
*     * 
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(54) Spiro[2.4]heptanes for treatment of 
Flaviviridae infections  

(57) The invention relates to compounds, methods 
and compositions for the treatment of infec-
tions in or exposure to humans and other host 
animals of Flaviviridae viruses, including HCV, 
that includes the administration of an effective 
amount of a spiro[2.4]heptane as described in 
this document or a pharmaceutically accepta-
ble salt or prodrug thereof, optionally in a 
pharmaceutically acceptable carrier. The spi-
ro[2.4]heptane compounds either possess an-
tiviral activity or are metabolized to a com-
pound that exhibits such activity.  

 
  Claims: 78 
  Fig.: 11 

* 
*     * 

(54) Спиро[2.4]гептаны для лечения инфек-
ций вызванных Flaviviridae 

(57) Изобретение относится к соединениям, 
способам и композициям для лечения ин-
фекций, вызванных вирусами Flaviviridae, в 
том числе HCV, или результатов воздейст-
вия таковых у людей и других животных-
хозяев, которые включают введение эф-
фективного количества спиро[2.4]гептана, 
описанного в настоящем документе, или 
его фармацевтически приемлемой соли 
или пролекарства, опционально в фарма-
цевтически приемлемом носителе. Спи-
ро[2.4]гептановые соединения либо обла-
дают противовирусной активностью, либо 
метаболизируются до соединения, которое 
проявляет такую активность. 

 
 П. формулы: 78 
 Фиг.: 11 
 

 
(21) a 2014 0107 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07K 16/40 (2006.01)  

C12N 9/64 (2006.01)  
A61K 39/395 (2006.01)  

(22) 2012.02.29 
(85) 2014.09.25 
(86) PCT/US2012/027160, 2012.02.29 
(87) WO 2013/130078 A1, 2013.09.06 
(71) GILEAD BIOLOGICS, INC., US 
(72) SMITH Victoria, US; MCCAULEY Scott, US 
(74) MARGINE Ion 
 
 
 
 
 
 

(54) Anticorpi împotriva metaloproteinazei 9 
din matrice  

(57) Invenţia se referă la imunologie, în special la 
compoziţii şi metode de utilizare a lor, care 
implică proteine de legare, de exemplu anti-
corpi şi fragmente de legare a antigenului 
acestora, care se leagă de metaloproteinaza 
matriceală-9 (MMP9) (MMP9 este cunoscută 
şi ca gelatinaza-B), cum ar fi în cazul în care 
proteinele de legare cuprind un lanţ imuno-
globulinic greu (Ig) (fragmentul funcţional al 
acestuia) şi un lanţ uşor Ig (fragmentul 
funcţional al acestuia). 

 
  Revendicări: 41 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Antibodies to matrix metalloproteinase 9 
(57) The invention relates to immunology, in par-

ticular to compositions and methods of use 
involving binding proteins, e.g., antibodies 
and antigen-binding fragments thereof, that 
bind to the matrix metalloproteinase-9 
(MMP9) protein (MMP9 is also known as 
gelatinase-B), such as where the binding pro-
teins comprise an immunoglobulin (Ig) heavy 
chain (or functional fragment thereof) and an 
Ig light chain (or functional fragment thereof). 

 
  Claims: 41 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Антитела против матричной металло-
протеиназы 9 

(57) Изобретение относится к иммунологии, в 
частности к композициям и методам их 
применения, использующим связывающие 
белки, такие как антитела и антигенсвязы-
вающие их фрагменты, которые связыва-
ются с матричной металлопротеиназой-9 
(MMP9) (ММП9 также известна как желати-
наза-B), например в случае когда связы-
вающие белки содержат тяжёлую цепь 
иммуноглобулина (Ig) (её функциональный 
фрагмент) и легкую цепь Ig (её функцио-
нальный фрагмент). 

 
 П. формулы: 41 
 Фиг.: 4 
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FF4A Brevete de inven ţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

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

 

O 

A 

Л 
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(11) 4334 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A01H 13/00 (2006.01)  

C12N 1/12 (2006.01)  
(21) a 2014 0012 
(22) 2014.02.03 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  TROFIM Alina, MD; ŞALARU Vasile, MD; 

ZOSIM Liliana, MD; ŞALARU Victor, MD 
(54) Tulpina microalgei cianofite Cylindrosper-

mum licheniforme (Bory) Kütz – surs ă de 
glucide  

(57)  Invenţia se referă la biotehnologie şi poate fi 
utilizată în industria microbiologică pentru ob-
ţinerea glucidelor, care pot fi utilizate ca 
sursă nutritivă, în cosmetologie şi în industria 
farmaceutică pentru elaborara preparatelor 
medicamentoase, în zootehnie şi fitotehnie în 
calitate de stimulatori biologici pentru creşte-
rea animalelor şi plantelor. 
Tulpina de microalgă cianofită Cylindrosper-
mum licheniforme (Bory) Kütz. este depozi-
tată în Colecţia Naţională de Microorganisme 
Nepatogene cu numărul CNMN-CB-15 şi poate 
fi utilizată în calitate de sursă de glucide. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Strain of blue-green microalga Cylindro-
spermum licheniforme (Bory) Kütz – 
source of glucides 

(57) The invention relates to biotechnology and 
can be used in the microbiological industry 
for the production of glucides that can be 
used as a nutrient source, in cosmetology 
and in the pharmaceutical industry for the 
production of drugs, in the livestock farming 
and plant growing as biological stimulants for 
animals and plants. 
The strain of blue-green microalga Cylindro-
spermum licheniforme (Bory) Kütz. is depo-
sited in the National Collection of Nonpatho-
genic Microorganisms under the number 
CNMN-CB-15 and can be used as a source 
of glucides. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Штамм сине-зелёной микроводоросли 
Cylindrospermum licheniforme (Bory) 
Kütz – источник углеводов 

(57) Изобретение относится к биотехнологии и 
может быть использовано в микробио-
логической промышленности для получе-
ния углеводов, которые могут быть ис-

пользованы в качестве питательного ис-
точника, в косметологии и в фармацев-
тической промышленности для изготовле-
ния лекарственных препаратов, в живот-
новодстве и растениеводстве в качестве 
биологических стимуляторов для живот-
ных и растений. 
Штамм сине-зелёной микроводоросли 
Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz., 
депонирован в Национальной Коллекции 
Непатогенных Микроорганизмов под но-
мером CNMN-CB-15 и может быть исполь-
зован в качестве источника углеводов. 

 

 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4335 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01)  

C07C 255/37 (2006.01)  
C07C 25/02 (2006.01)  
C07D 223/16 (2006.01)  

(21) a 2013 0071 
(22) 2013.10.08 
(31) 1259745 
(32) 2012.10.12 
(33) FR 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 
(72)  CARRANZA Maria del Pilar, ES; GARCIA 

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

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Procedeu de sintez ă a 3-(2-bromo-4,5-

dimetoxifenil)propannitril şi procedeu de 
sintez ă a ivabradinei şi a sărurilor sale cu 
utilizarea acestuia 

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

(I)

 
care constă în aceea că compusul cu formu-
la (VIII): 

(VIII)

 
este supus acţiunii N-bromosuccinimidei în 
prezenţa unui solvent organic pentru a obţine 
compusul cu formula (I).  
Invenţia se referă, de asemenea, la un 
procedeu de sinteză a ivabradinei, sărurilor 
sale acceptabile farmaceutic şi hidraţilor 
acestora, cu utilizarea compusului cu formula 
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(I). Procedeul menţionat asigură un procent 
înalt al randamentului produsului finit. 

 
  Revendicări: 18 

* 
*     * 

(54) Process for the synthesis of 3-(2-bromo-
4,5-dimethoxyphenyl)propanenitrile and 
process for the synthesis of ivabradine 
and addition salts thereof with the use 
thereof 

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

(I)

 
characterized in that the compound of formu-
la (VIII): 

(VIII)

 
 
is subjected to the action of N-
bromosuccinimide in the presence of an or-
ganic solvent to yield the compound of for-
mula (I). 
The invention further relates to a process for 
the synthesis of ivabradine, pharmaceutically 
acceptable salts thereof and hydrates thereof 
using the compound of formula (I). Said pro-
cess provides a high yield percent of the fin-
ished product. 

 
  Claims: 18 

* 
*     * 

(54) Способ синтеза 3-(2-бромо-4,5-димето-
ксифенил)пропаннитрила и способ 
синтеза ивабрадина и его солей, с его 
использованием 

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

(I)

 
который состоит в том, что на соединение 
формулы (VIII): 

(VIII)

 

воздействуют N-бромсукцинимидом в 
присутствии органического растворителя 
для получения соединения формулы (I).  
Изобретение также относится к способу 
синтеза ивабрадина, его фармацевтиче-
ски приемлемых солей и их гидратов, ис-
пользуя соединение формулы (I). Указан-
ный способ обеспечивает высокий про-
цент выхода конечного продукта. 

 
 П. формулы: 18 
 

 
(11) 4336 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 223/16 (2006.01)  

C07C 209/26 (2006.01)  
C07C 13/44 (2006.01)  
C07C 211/11 (2006.01)  
B01J 31/12 (2006.01)  
B01J 31/20 (2006.01)  

(21) a 2012 0094 
(22) 2012.10.31 
(31) 11/03933 
(32) 2011.12.20 
(33) FR 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 
(72)  RENAUD Jean-Luc, FR; PANNETIER Nicolas, 

FR; LECOUVE Jean-Pierre, FR; VAYSSE-
LUDOT Lucile, FR; MOULIN Solenne, FR 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Procedeu nou de sintez ă a ivabradinei şi 

a sărurilor de adi ţie cu un acid acceptabil 
farmaceutic  

(57) Prezenta invenţie se referă la sinteza 
ivabradinei cu formula (I): 
     

 
Ivabradina se obţine în urma aminării reduc-
tive catalitice a compusului (V) cu amina (VI) 
sub presiune de hidrogen într-un solvent or-
ganic şi, opţional, în prezenţa N-oxidului de 
trimetilamină:  
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În calitate de catalizator se utilizează com-
puşi metaloorganici pe bază de fier, derivaţi 
de ciclopentadienă şi monoxid de carbon. 
Procedeul dat permite de a exclude în sin-
teza ivabradinei utilizarea catalizatorilor pe 
bază de metale preţioase, aşa ca paladiul. 

 
  Revendicări: 14 

* 
*     * 

(54) New process for the synthesis of 
ivabradine and addition salts thereof with 
a pharmaceutically acceptable acid  

(57) The present invention relates to the synthe-
sis of ivabradine of formula (I): 
 

 
 
Ivabradine is prepared by catalytic reductive 
amination of the compound (V) with the 
amine (VI) under hydrogen pressure in an 
organic solvent and, optionally, in the pres-
ence of trimethylamine N-oxide: 
 

              

 
 
Metallorganic compounds based on iron, 
cyclopentadiene and carbon monoxide de-
rivatives are used as catalyst. 
The proposed process allows of excluding 
the use of catalysts based on precious met-
als, such as palladium, in the synthesis of 
ivabradine. 

 
  Claims: 14 

* 
*     * 

 
 

(54) Новый способ синтеза ивабрадина и 
его солей с фармацевтически прием-
лемой кислотой 

(57) Настоящее изобретение относится к син-
тезу ивабрадина, имеющего формулу (I): 
              

 
Ивабрадин получают в результате ката-
литического восстановительного аммини-
рования соединения (V) амином (VI) под 
давлением водорода в органическом рас-
творителе и факультативно в присутствии 
триметиламин N-оксида:  
 

                        

 
 
В качестве катализатора используют ме-
таллоорганические соединения на основе 
железа, производных циклопентадиена и 
моноксида углерода.  
Предложенный способ позволяет исклю-
чить при синтезе ивабрадина использова-
ние катализаторов на основе дорогих ме-
таллов, таких как палладий. 

 
 П. формулы: 14 
 

 
(11) 4337 (13) B1 
(51) Int. Cl.: E04B 1/00 (2006.01)  

E04B 1/16 (2006.01)  
E04B 2/84 (2006.01)  
E04B 5/16 (2006.01)  
E04B 5/32 (2006.01)  
E04H 9/02 (2006.01)  

(21) a 2014 0006 
(22) 2014.01.21 
(71)(73) POPESCU Nicolae, MD; COREŢCHI Ana, 

MD 
(72)  POPESCU Nicolae, MD; COREŢCHI Ana, 

MD; FURDUI Andrei, MD; SÎRBU Ion, MD; 
VASILAŞCU Ion, MD; CAŞU Serghei, MD; 
MUNTEAN Radion, MD 

(74) ŞCERBAN Pavel 
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(54) Procedee de în ălţare ale construc ţiilor 
verticale, plan şeului şi acoperirii ale unei 
clădiri / unui edificiu din beton armat 
monolit  

(57) Invenţia se referă la construcţie şi poate fi 
utilizată la înălţarea clădirilor / edificiilor mo-
nolite cu multe etaje. 
Procedeul de înălţare a construcţiilor verti-
cale ale unei clădiri / unui edificiu din beton 
armat monolit constă în aceea că se 
realizează montarea armăturii catului ce 
urmează să fie betonat; prin instalarea cof-
rajului se formează volumul ce urmează să 
fie betonat al catului; în nivelul superior al 
catului de-a lungul construcţiei verticale ce 
urmează să fie betonată se instalează 
elemente de cofraj detaşabile individuale şi 
orientate în direcţie verticală; se efectuează 
turnarea betonului cu formarea în construcţia 
verticală a cavităţilor deschise în partea su-
perioară, totodată înainte de betonarea catu-
lui superior se efectuează scoaterea elemen-
telor de cofraj şi turnarea betonului catului 
superior cu umplerea cu beton a cavităţilor 
catului inferior. 
Procedeul de înălţare a planşeului unei clă-
diri / unui edificiu din beton armat monolit 
constă în aceea că se efectuează turnarea 
betonului planşeului cu umplerea cu beton a 
cavităţilor în construcţiile verticale ale catului 
inferior, iar la etapa finală a prizei betonului 
planşeului se începe turnarea betonului în 
volumul format de cofraj al construcţiilor 
verticale superioare. 
Procedeul de înălţare a acoperirii unei clădiri / 
unui edificiu din beton armat monolit constă 
în aceea că se efectuează turnarea betonului 
acoperirii cu umplerea cu beton a cavităţilor 
în construcţiile verticale ale catului inferior. 
Cavităţile în construcţiile verticale se formea-
ză cu elemente de cofraj în formă, în special, 
de con şi / sau de piramidă trunchiate, baza 
mai mare a cărora este orientată în sus. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Processes for the erection of vertical 
structures, floor, covering of a building / 
facility of monolithic reinforced concrete  

(57) The invention relates to the construction and 
can be used in the erection of monolithic 
multistory buildings / facilities. 

 
 

The process for the erection of vertical struc-
tures of a building / facility of monolithic rein-
forced concrete consists in that is carried out 
the mounting of concreted tier reinforcement; 
by installing the formwork is formed the con-
creted tier volume; in the upper tier level 
along the concreted vertical structure are in-
stalled removable individual and vertically 
oriented formwork elements; it is carried out 
concrete placement with the formation in the 
vertical structure of cavities open in the up-
per part, at the same time before concreting 
of the overlying tier it is carried out extraction 
of formwork elements and placement of con-
crete of the overlying tier with concrete filling 
of the underlying tier cavities. 
The process for erection of the floor of a 
building/facility of monolithic reinforced con-
crete consists in that it is carried out place-
ment of floor concrete with concrete filling of 
cavities in the vertical structures of the un-
derlying tier, and in the final stage of floor 
concrete setting there begins the concrete 
placement in the formwork-formed volume of 
the overlying vertical structures. 
The process for the erection of the covering 
of a building/facility of monolithic reinforced 
concrete consists in that it is carried out 
placement of floor concrete with concrete fill-
ing of cavities in the vertical structures of the 
underlying tier. 
Cavities in the vertical structures are formed 
with formwork elements in the form, prefera-
bly, of truncated cone and/or pyramid, the 
larger base of which is oriented upwards. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Способы возведения вертикальных 
конструкций, перекрытия и покрытия  
здания / сооружения из монолитного 
железобетона  

(57) Изобретение относится к строительству и 
может быть использовано при возведении 
монолитных многоэтажных зданий / со-
оружений. 
Способ возведения вертикальных конст-
рукций здания / сооружения из монолит-
ного железобетона заключается в том, что 
осуществляют монтаж арматуры бетони-
руемого яруса; путем установки опалубки 
формируют бетонируемый объем яруса; в 
верхнем уровне яруса вдоль бетонируе-
мой вертикальной конструкции устанавли-
вают съемные одиночные и ориентиро-
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ванные в вертикальном направлении опа-
лубочные элементы; производят укладку 
бетона с формированием в вертикальной 
конструкции открытых сверху полостей, 
при этом перед бетонированием вышеле-
жащего яруса осуществляют извлечение 
опалубочных элементов и укладку бетона 
вышележащего яруса с заполнением бе-
тоном полостей нижележащего яруса. 
Способ возведения перекрытия здания / 
сооружения из монолитного железобетона 
заключается в том, что производят укладку 
бетона перекрытия с заполнением бето-
ном полостей в вертикальных конструкци-
ях нижележащего яруса, а на завершаю-
щей стадии схватывания бетона перекры-
тия начинают укладку бетона в сформиро-
ванный опалубкой объем вышележащих 
вертикальных конструкций. 
Способ возведения покрытия здания / со-
оружения из монолитного железобетона 
заключается в том, что производят укладку 
бетона покрытия с заполнением бетоном 
полостей в вертикальных конструкциях 
нижележащего яруса. 
Полости в вертикальных конструкциях 
формируют опалубочными элементами в 
форме, преимущественно, усеченных ко-
нуса и/или пирамиды, большее основание 
которых ориентировано вверх. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 4 
 

 
(11) 4338 (13) B1 
(51) Int. Cl.: F04D 13/10 (2006.01)  

H02K 9/19 (2006.01)  
F04D 3/02 (2006.01)  
F04D 13/06 (2006.01)  
F04D 13/08 (2006.01)  

(21) a 2013 0031 
(22) 2013.05.21 
(71)(72)(73) SCIGOREV Iuri, MD 
(54) Pompă electric ă cu şnec cu r ăcire auto-

nomă  
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, şi 

anume la pompele electrice submersibile cu 
şnec şi poate fi utilizată pentru pomparea 
mediilor friabile şi lichide cu diverse impurităţi 
solide. 
Pompa electrică cu şnec cu răcire autonomă 
include un corp metalic (1), închis în partea 
de jos cu o bază (8) cu ferestre de admisie 
(10) şi/sau o gură (2) de admisie laterală a 
mediului de refulare, iar în partea de sus a lui 
este instalat un racord (3) de evacuare, şi un 

motor electric inversat, amplasat în corp (1) 
cu formarea unui canal inelar între ele. 
Totodată motorul electric constă dintr-un ro-
tor, format dintr-o bucşă (17) cu magneţi 
permanenţi (18), fixaţi pe partea interioară a 
ei. În interiorul rotorului este amplasat un sta-
tor, format dintr-un pachet (20) al statorului 
cu înfăşurări (19). Motorul electric mai con-
ţine un arbore fix, format dintr-o porţiune 
cavă (22), pe care este fixat pachetul (20) 
statorului, şi o porţiune integră (21), de ase-
menea conţine un capac (24) cu un lagăr 
(15) şi cu o garnitură de etanşare, fixat în 
partea de sus a bucşei (17) şi prin care trece 
porţiunea cavă (22) a arborelui, un perete 
despărţitor (9b) cu o garnitură de etanşare, 
fixat în bucşă (17) mai jos de pachetul (20) 
statorului şi magneţi (18), şi un capac (9a) cu 
o garnitură de etanşare, fixat în partea de jos 
a bucşei (17), totodată prin capacul (9a) şi 
peretele despărţitor (9b) trece porţiunea inte-
gră (21) a arborelui, capătul căruia este fixat 
în bază (8). Între capacul (9a) şi peretele 
despărţitor (9b) este formată o cameră (13), 
umplută cu lichid lubrifiant şi în care este 
amplasat un lagăr radial-axial, format dintr-
un taler de reazem (12), fixat de bucşă (17), 
şi un taler portant (11) fixat pe arbore. 
Pompa mai include un şnec (7), amplasat în 
canalul inelar şi fixat de bucşa (17) rotorului, 
un rezervor (5) cu un capac (6) cu un orificiu 
de umplere (26), umplut cu lichid de răcire şi 
fixat prin intermediul unor elemente de fixare 
(4) de corp (1), totodată rezervorul (5) comu-
nică cu porţiunea cavă (22) a arborelui, şi un 
cablu electric (25) de alimentare a statorului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Screw electric pump with autonomous 
cooling   

(57) The invention relates to the mechanical en-
gineering industry, namely to screw electric 
submersible pumps, and can be used for 
pumping friable and liquid media with differ-
ent solid impurities.  
The screw electric pump with autonomous 
cooling includes a metal housing (1), closed 
in the lower part with a base (8) with entry 
windows (10) and/or a lateral inlet port (2) for 
the pumped medium, and in its upper part is 
installed a discharge nozzle (3), and an in-
verse electric motor, disposed in the housing 
(1) with the formation of an annular channel 
therebetween. At the same time, the electric 
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motor comprises a rotor, consisting of a 
sleeve (17) with permanent magnets (18), 
fixed on its inner surface. Inside the rotor is 
placed a stator, consisting of a package (20) 
of the stator with windings (19). The electric 
motor further comprises a fixed shaft, con-
sisting of a hollow part (22), on which is fixed 
the package (20) of the stator, and a solid 
part (21), it also comprises a cover (24) with 
a bearing (15) and a seal, secured in the up-
per part of the sleeve (17) and through which 
passes the hollow part (22) of the shaft, a 
partition (9b) with a seal, secured in the 
sleeve (17) below the package (20) of the 
stator and the magnets (18), and a cover 
(9a) with a seal, secured in the lower part of 
the sleeve (17), at the same time through the 
cover (9a) and the partition (9b) passes the 
solid part (21) of the shaft, the end of which 
is fixed in the base (8). Between the cover 
(9a) and the partition (9b) is formed a cham-
ber (13), filled with lubricating fluid and 
wherein is placed a radial thrust bearing, 
consisting of a thrust plate (12), attached to 
the sleeve (17), and a bearing plate (11), 
fixed on the shaft. The pump further com-
prises a screw (7), disposed in the annular 
channel and attached to the sleeve (17) of 
the rotor, a reservoir (5) with a cover (6) with 
a filling opening (26), filled with cooling fluid 
and secured by fasteners (4) to the housing 
(1), wherein the reservoir (5) communicates 
with the hollow part (22) of the shaft, and an 
electric stator power supply cable (25). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Шнековый электрический насос с ав-
тономным охлаждением 

(57) Изобретение относится к машинострое-
нию, а именно к шнековым электрическим 
погружным насосам, и может быть ис-
пользовано для перекачки сыпучих и жид-
ких сред с различными твердыми приме-
сями.  
Шнековый электрический насос с авто-
номным охлаждением включает металли-
ческий корпус (1), закрытый в нижней час-
ти основанием (8) с входными окнами (10)  
 
 
 
 
 

и/или боковым входным отверстием (2) 
для перекачиваемой среды, а в его верх-
ней части установлен выходной патрубок 
(3), и обращенный электрический двига-
тель, размещенный в корпусе (1) с обра-
зованием кольцевого канала между ними. 
При этом электрический двигатель состо-
ит из ротора, состоящего из гильзы (17) с 
постоянными магнитами (18), закреплен-
ными на ее внутренней поверхности. 
Внутри ротора размещен статор, состоя-
щий из пакета (20) статора и обмоток (19). 
Электрический двигатель еще содержит 
неподвижный вал, состоящий из полой 
части (22), на которой закреплен пакет 
(20) статора, и сплошной части (21), также 
содержит крышку (24) с подшипником (15) 
и уплотнителем, закрепленную в верхней 
части гильзы (17) и через которую прохо-
дит полая часть (22) вала, перегородку 
(9b) с уплотнителем, закрепленную в 
гильзе (17) ниже пакета (20) статора и 
магнитов (18), и крышку (9a) с уплотните-
лем, закрепленную в нижней части гильзы 
(17), при этом через крышку (9a) и перего-
родку (9b) проходит сплошная часть (21) 
вала, конец которого зафиксирован в ос-
нование (8). Между крышкой (9a) и пере-
городкой (9b) образована камера (13), за-
полненная смазывающей жидкостью и в 
которой размещен радиально-опорный 
подшипник, состоящий из упорной тарел-
ки (12), прикрепленной к гильзе (17), и не-
сущей тарелки (11), закрепленной на валу. 
Насос еще включает шнек (7), размещен-
ный в кольцевом канале и прикрепленный 
к гильзе (17) ротора, резервуар (5) с 
крышкой (6) с заливным отверстием (26), 
заполненный охлаждающей жидкостью и 
прикрепленный посредством крепежей (4) 
к корпусу (1), при этом резервуар (5) со-
общается с полой частью (22) вала, и 
электрический кабель (25) питания статора. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 



INVENŢII     MD - BOPI 3/2015  
 

 
27

 
 
 

 
(11) 4339 (13) B1 
(51) Int. Cl.: H01L 31/04 (2006.01)  

B82B 1/00 (2006.01)  
(21) a 2013 0070 
(22) 2013.10.03 
(31) 2013113078 
(32) 2013.03.22 
(33) RU 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD; NIU "BelGU", RU 

(72)  ZAHVALINSKII Vasilii, RU; PILIUK Evghenii, 
RU; ŞERBAN Dormidont, MD; SIMAŞCHEVICI 
Alexei, MD; BRUC Leonid, MD 

(54)  Structur ă fotovoltaic ă cu o jonc ţiune  
(57) Invenţia se referă la structurile fotovoltaice cu 

semiconductori, care se folosesc în electroni-
că, tehnologii spaţiale şi militare, în industria 
minieră, de prelucrare a petrolului şi chimică, 
în ecologie etc., pentru conversiunea radia-
ţiei solare în energie electrică, utilizată pentru 
alimentarea dispozitivelor electronice şi a 
dispozitivelor şi mecanismelor de acţionare 
electrică. 
Structura fotovoltaică cu o joncţiune conţine 
un strat de carbură de siliciu cu conduc-
tibilitatea de tipul n, un substrat din siliciu 
monocristalin cu orientarea (100) şi conducti-
bilitatea de tipul p, electrozii metalici de sus 
şi de jos. Structura reprezintă un component 

cu două straturi al heterojoncţiunii p-n a-
SiC/c-Si, în care stratul de carbură de siliciu 
amorf cu conductibilitatea de tipul n cu 
grosimea filmului de 6...20 nm este depus 
prin dispersie magnetronică nereactivă în ar-
gon dintr-o ţintă solidă de SiC pe suprafaţa 
prealabil pregătită a substratului monocris-
talin de siliciu cu conductibilitatea de tipul p. 
Electrodul de sus este fabricat din argint sau 
cupru în formă de regletă de contact şi este 
amplasat nemijlocit pe stratul a-SiC. Electro-
dul de jos din argint sau cupru este amplasat 
pe partea opusă a substratului din siliciu 
monocristalin. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54)  Photovoltaic unijunction structure  
(57) The invention relates to the semiconductor 

photovoltaic structures, used in electronics, 
space and military technologies, mining, pe-
troleum-refining and chemical industries, in 
ecology etc., to convert solar radiation into 
electrical energy, used for power supply of 
electronic devices and electric drives of de-
vices and mechanisms. 
The photovoltaic unijunction structure com-
prises a silicon carbide layer of n-type con-
duction, a substrate of single-crystal silicon 
plate of p-type conduction orientation (100), 
upper and lower metal electrodes. The struc-
ture is a two-layer component of the p-n 
heterojunction a-SiC/c-Si, wherein the amor-
phous silicon carbide layer of n-type conduc-
tion with the film thickness of 6…20 nm is 
deposited on the previously prepared sub-
strate surface of the single-crystal silicon 
substrate of p-type conduction by non-
reactive magnetron sputtering in argon from 
a solid target of SiC. The upper electrode is 
made in the form of connecting strip of silver 
or copper and is placed directly on the a-SiC 
layer. The lower electrode of copper or silver 
is placed on the reverse side of the single-
crystal silicon substrate. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Фотовольтаическая однопереходная 
структура 

(57) Изобретение относится к полупроводни-
ковым фотовольтаическим структурам, 
используемым в электронике, космиче-
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ских и военных технологиях, горнодобы-
вающей, нефтеперерабатывающей, хими-
ческой отраслях промышленности, эколо-
гии и др. для преобразования солнечного 
излучения в электрическую энергию, ис-
пользуемую для питания электронных 
приборов и электроприводов устройств и 
механизмов. 
Фотовольтаическая однопереходная стру-
ктура содержит слой карбида кремния n-
типа проводимости, подложку из монокри-
сталлической пластины Si ориентации 
(100) p-типа проводимости, верхний и 
нижний металлические электроды. Струк-
тура представляет собой двухслойный 
компонент p-n гетероперехода a-SiC/c-Si, 
где слой аморфного карбида кремния n-
типа проводимости с толщиной пленки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6…20 нм нанесен на предварительно под-
готовленную поверхность монокристалли-
ческой кремниевой подложки p-типа про-
водимости путем нереактивного магне-
тронного распыления в аргоне из твердо-
тельной мишени SiC. Верхний электрод 
выполнен в виде контактной гребенки из 
серебра или меди и расположен непо-
средственно на слое a-SiC. Нижний элек-
трод из серебра или меди расположен на 
обратной стороне подложки монокристал-
лического кремния. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
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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) 889 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23C 21/00 (2006.01)  

A23C 21/08 (2006.01)  
A23C 19/00 (2006.01)  
A23L 2/02 (2006.01)  
A23C 9/12 (2006.01)  
A23C 9/127 (2006.01)  
A23C 9/133 (2006.01)  
C12R 1/46 (2006.01)  

(21) s 2014 0079 
(22) 2014.06.03 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL 

ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ 
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

(72)  NECRÎLOVA Liudmila, MD; BOGDAN Nina, 
MD; BUREŢ Elena, MD; COEV Ghenadii, MD 

(74) ŞURGALSCHI Ecaterina 
(54) Procedeu de ob ţinere a brânzei şi a 

băuturii din zer acid (variante)  
(57) Invenţia se referă la industria laptelui, şi anu-

me la două variante de obţinere a brânzei şi 
a băuturii din zer acid. 
Procedeul, conform invenţiei, include încălzi-
rea zerului, menţinerea, separarea zerului 
limpezit de masa proteinică cu obţinerea 
brânzei, autopresarea acesteia şi  introduce-
rea în brânză a adaosurilor alimentare, toto-
dată zerul limpezit este dirijat la obţinerea 
unei băuturi prin adăugarea în zer a zahă-
rului, a unui adaos de fructe sau legume, 
pasteurizare şi răcire (varianta 1) sau prin 
adăugarea în zer a maielei de bacterii Strep-
tococcus thermophilus, fermentare, răcire, 
adăugare a zahărului, a unui adaos de fructe 
sau legume, amestecare şi răcire (varianta 2). 

 
  Revendicări: 7 

* 
*     * 

(54) Process for producing curds and bever-
age from sour whey (embodiments)  

(57) The invention relates to the dairy industry, 
namely to two embodiments for producing 
curds and beverage from sour whey. 
The process, according to the invention, 
comprises heating of whey, maintenance, 
separation of the clarified whey from the pro-
tein mass with the production of curds, its 
self-pressing and introduction into the curds 
of food additives, wherein the clarified whey 
is directed to the production of a beverage by 
adding sugar, a fruit or vegetable additive to 
the whey, pasteurization and cooling (em-
bodiment 1) or by adding the ferment of bac-
teria Streptococcus thermophilus to the  
 

whey, fermentation, cooling, addition of sug-
ar, of a fruit or vegetable additive, mixing and 
cooling (embodiment 2). 

 
  Claims: 7 

* 
*     * 

(54) Способ получения творога и напитка из 
кислой сыворотки (варианты) 

(57) Изобретение относится к молочной про-
мышленности, а именно к двум вариантам 
получения творога и напитка из кислой 
сыворотки. 
Способ, согласно изобретению, включает 
подогрев сыворотки, выдерживание, от-
деление осветленной сыворотки от бел-
ковой массы с получением творога, его 
самопрессование и введение в творог 
пищевых добавок, при этом осветленную 
сыворотку направляют на получение на-
питка путем добавления в сыворотку  са-
хара, фруктовой или овощной добавки, 
пастеризации и охлаждения (вариант 1) 
или путем добавления в сыворотку заква-
ски бактерий Streptococcus thermophilus, 
брожения, охлаждения, добавления саха-
ра, фруктовой или овощной добавки, пе-
ремешивания и охлаждения (вариант 2). 

 
 П. формулы: 7 
 

 
(11) 890 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01)  

G01N 33/49 (2006.01)  
(21) s 2014 0077 
(22) 2014.05.30 
(71)(73) CHIABURU Simona, MD 
(72)  CHIABURU Simona, MD; MEREUŢA Ion, MD 
(54) Metodă de pronostic al riscului dezvolt ării 

hiperplaziei dishormonale a glandei ma-
mare 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
mamologie, şi poate fi utilizată pentru prono-
sticul riscului dezvoltării hiperplaziei dishor-
monale a glandei mamare.  
Conform invenţiei, metoda revendicată cons-
tă în aceea că se recoltează 1,0 ml de 
sânge, se separă plasma şi prin metoda 
radioimună se determină cantitatea de frag-
mente ale citokeratinei 19 (Cyfra 21-1), în 
cazul în care cantitatea variază în intervalul 
1,7…2,4 ng/ml, se pronostichează un risc 
major de dezvoltare, în intervalul 1,2…1,6  
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ng/ml − un risc mediu şi în intervalul 0,7…1,1 
ng/ml − un risc minor de dezvoltare a 
hiperplaziei dishormonale a glandei mamare. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for predicting the risk of devel-
opment of mammary gland dyshormonal 
hyperplasia 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to mammalogy, and can be used to pre-
dict the risk of development of mammary 
gland dyshormonal hyperplasia. 
According to the invention, the claimed 
method consists in that it is sampled 1.0 ml 
of blood, is separated the plasma and by the 
radioimmunoassay technique is determined 
the amount of cytokeratin fragments 19 
(Cyfra 21-1), in the case when the amount 
varies in the range 1.7…2.4 ng/ml, is pre-
dicted an increased risk of development, in 
the range 1.2…1.6 ng/mL – a medium risk 
and in the range 0.7…1.1 ng/mL – a minor 
risk of mammary gland dyshormonal hyper-
plasia. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод прогнозирования риска разви-
тия дисгормональной гиперплазии мо-
лочной железы 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к маммологии, и может быть ис-
пользовано для прогнозирования риска 
развития дисгормональной гиперплазии 
молочной железы. 
Согласно изобретению, заявленный ме-
тод состоит в том, что забирают 1,0 мл 
крови, отделяют плазму и посредством 
радиоимунного метода определяют коли-
чество фрагментов цитокератина 19 
(Cyfra 21-1), в случае, когда количество 
варьирует в интервале 1,7…2,4 нг/мл, 
прогнозируют повышенный риск, в интер-
вале 1,2…1,6 нг/мл − средний риск и в ин-
тервале 0,7…1,1 нг/мл − минимальный 
риск развития дисгормональной гиперпла-
зии молочной железы. 
 

 
 П. формулы: 1 
 

 
 

(11) 891 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)  

A61F 2/08 (2006.01)  
(21) s 2014 0162 
(22) 2014.12.29 
(71)(72)(73) URECHE Corneliu, MD; CERNAT Victor, 

MD; HOTINEANU Adrian, MD; ŢÂBÂRNĂ 
Gheorghe, MD 

(54) Metodă de plastie de sân cu lambou 
musculocutan unipediculat de mu şchi 
drept abdominal dup ă mastectomie  

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
oncologie, şi poate fi utilizată pentru plastie 
de sân cu lambou musculocutan unipediculat 
de muşchi drept abdominal după mastecto-
mie la pacientele cu cancer de glandă ma-
mară. 
Conform invenţiei, metoda revendicată cons-
tă în aceea că se efectuează marcajul 
preoperator al zonei la nivelul glandei mama-
re mastectomizate, se marchează zona de 
reexcizie, apoi se efectuează marcajul abdo-
minal al locului de prelevare a lamboului, 
după care liniile se unesc formând o elipsă, 
de asemenea se marchează locul de formare 
a unui tunel, prin care se va efectua transpo-
ziţia lamboului. În timpul operaţiei se efectuea-
ză incizia marginii superioare marcate până la 
aponevroza muşchiului drept abdominal, se 
decolează acest lambou până la nivelul ulti-
melor coaste contralaterale, după care se 
execută tunelul menţionat, se efectuează inci-
ziile conform marcajului, se decolează lamboul 
din părţile paramediane până la 1 cm de linia 
albă a abdomenului, apoi din părţile homola-
terale până la 1…2 cm lateral de marginea 
muşchiului drept abdominal. După care se 
incizează cu 2 cm lateral de linia albă foiţa 
anterioară a aponevrozei muşchiului drept ab-
dominal cu păstrarea a 4…5 cm de foiţă 
anterioară a aponevrozei şi se eliberează 
pediculul vascular inferior al muşchiului, se 
mobilizează muşchiul spre partea superioară 
până la nivelul procesului xifoid. La nivelul 
marginilor laterale se ligaturează perforantele 
şi nervii intercostali, după care lamboul se 
tunelizează şi se plasează în locul receptor, iar 
pe peretele abdominal anterior suplimentar se 
aplică un alotransplant dermal pregătit prelimi-
nar. Se suturează lamboul la nivelul defectului, 
iar pe piele în regiunea glandei mamare 
reconstruite se aplica un plasture hipoalergen 
pe suport de material neţesut cu adeziv pe 
bază de poliacrilat. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Method for breast reconstruction with 
rectus abdominis musculocutaneous 
unipedicled flap after mastectomy  

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to oncology, and may be used for breast 
reconstruction with rectus abdominis muscu-
locutaneous unipedicled flap after mastecto-
my in women with breast cancer. 
According to the invention, the claimed 
method consists in that it is performed the 
preoperative marking of the zone at the level 
of the removed breast, is marked the 
reexcision zone, then is performed the ab-
dominal marking of the flap intake place, af-
terwards the lines are connected to form an 
ellipse, it is also marked the place of for-
mation of a tunnel, through which will be per-
formed the flap transposition. During the op-
eration is performed the incision of the supe-
rior marked edge to the rectus abdominis 
aponeurosis, is detached this flap to the level 
of the last contralateral edges, afterwards is 
performed the said tunnel, are performed the 
incisions in accordance with the marking, is 
detached the flap from the paramedial sides 
up to 1 cm from the abdominal white line, 
then from the homolateral sides up to 1…2 
cm laterally from the edge of the rectus 
abdominis muscle. Then it is incised 2 cm 
laterally from the white line the anterior leaf 
of the rectus abdominis aponeurosis with 
preservation of 4…5 cm of anterior leaf of the 
aponeurosis and is released the inferior vas-
cular pedicle of the muscle, is mobilized the 
muscle in the upper side to the level of the 
xiphoid process. At the level of the lateral 
edges are ligated the perforants and inter-
costal nerves, then the flap is tunneled and 
placed in a recipient place, and on the ante-
rior wall of the abdomen is additionally ap-
plied a preliminary prepared skin allograft. It 
is sutured the flap at the level of the defect, 
and on the skin in the region of the reconsti-
tuted breast is applied a hypoallergenic plas-
ter of nonwoven fabric with polyacrylate-
based adhesive. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод пластики молочной железы кож-
но-мышечным лоскутом на одной нож-
ке прямой мышцы живота после мас-
тэктомии 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к онкологии, и может быть ис-
пользовано для пластики молочной желе-

зы кожно-мышечным лоскутом на одной 
ножке прямой мышцы живота после мас-
тэктомии у женщин с раком молочной же-
лезы. 
Согласно изобретению, заявленный метод 
состоит в том, что выполняют предопера-
ционную маркировку зоны на уровне уда-
ленной молочной железы, маркируют зону 
реэксцизии, затем на животе выполняют 
маркировку места забора лоскута, после 
чего линии соединяют, образуя эллипс, 
также маркируют место образования тун-
неля, через который будет выполнятся 
перемещение лоскута. Во время операции 
выполняют разрез верхнего маркирован-
ного края до апоневроза прямой мышцы 
живота, отслаивают данный лоскут до 
уровня последних контралатеральных ре-
бер, после чего выполняют упомянутый 
туннель, выполняют разрезы в соответст-
вии с маркировкой, отслаивают лоскут с 
парамедиальных сторон до 1-го см от бе-
лой линии живота, затем с гомолате-
ральных сторон до 1…2 см латеральнее 
от края прямой мышцы живота. После че-
го разрезают латеральнее на 2 см от бе-
лой линии передний листок апоневроза 
прямой мышцы живота с сохранением 
4…5 см переднего листка апоневроза и 
освобождают нижнюю сосудистую ножку 
мышцы, мобилизируют мышцу в верхнюю 
сторону до уровня мечевидного отростка. 
На уровне латеральных краев лигируют 
перфоранты и межреберные нервы, после 
чего лоскут туннелизируют и помещают в 
реципиентное место, а на передней стенке 
живота дополнительно накладывают зара-
ние подготовленный кожный алотрансплант. 
Ушивают лоскут на уровне дефекта, а на 
кожу в области реконструированной молоч-
ной железы накладывают гипоаллергенный 
пластырь из нетканого материала с клеем 
на основе полиакрилата. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 892 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B01D 3/00 (2006.01)  

B01D 3/08 (2006.01)  
B01D 3/30 (2006.01)  
B04B 5/12 (2006.01)  

(21) s 2014 0141 
(22) 2014.05.26 
(67)* a 2014 0051, 2014.11.18 
(71)(72)(73) LAPOVŞCIUC Nicolae, MD 
(74) LAZICOV Tatiana 
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(54) Dispozitiv şi procedeu de separare a unui 
amestec lichid omogen  

(57) Invenţia se referă la dispozitive şi procedee 
de separare a amestecurilor lichide omoge-
ne, care conţin fracţii cu temperaturi joase şi 
înalte de fierbere, şi poate fi utilizată în 
industria alimentară pentru separarea ames-
tecurilor de apă-alcool, industriile vinicolă şi 
de producere a băuturilor, chimică şi de pre-
lucrare a petrolului, precum şi la producerea 
bioetanolului. 
Dispozitivul şi procedeul de separare а unui 
amestec lichid omogen conţin un dispozitiv 
rotativ (17) pentru crearea mişcării de rotaţie 
а amestecului lichid cu un canal (18) de 
admisie а amestecului lichid, cu un sistem de 
evacuare а fracţiei cu o temperatură joasă de 
fierbere şi cu un canal (19) de evacuare а 
fracţiei cu o temperatură înaltă de fierbere. 
Dispozitivul (17) conţine un corp (20) cu о 
cameră cilindrică de lucru cu un capac (28) şi 
un arbore vertical (21), dotat cu un rotor (22) 
cu palete cruciforme. Dimensiunea jocului 
dintre corp (20) şi palete este selectată 
astfel, încât să asigure turbionarea fluxului 
de amestec lichid încălzit preventiv la pere-
tele interior al corpului (20). Sistemul de 
evacuare а fracţiei cu temperatură joasă de 
fierbere conţine un canal (25), executat în 
partea superioară а arborelui (21) cu cel 
puţin două orificii (26) de admisie, situate 
între palete, şi unit cu un ajutaj (27) pentru 
evacuarea fracţiei cu temperatură joasă de 
fierbere, fixat în capacul (28) corpului (20). 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Device and process for separating a liq-
uid homogeneous mixture   

(57) The invention relates to devices and pro-
cesses for separating homogeneous liquid 
mixtures, containing low-boiling and high-
boiling fractions, and can be used in the food 
industry for the separation of water-alcohol 
mixtures, wine-making and beverage produc-
tion, chemical and petroleum-refining indus-
tries, as well as in the production of bioethanol. 
The device and process for separating a liq-
uid homogeneous mixture comprise a rotat-
ing device (17) for creation of a rotational  
 
 
 
 

motion of the liquid mixture with a liquid mix-
ture inlet channel (18), with a low-boiling 
fraction outlet system and with a high-boiling 
fraction outlet channel (19). The device (17) 
comprises a housing (20) having a cylindrical 
working cavity with a cover (28) and a verti-
cal shaft (21), equipped with a rotor (22) with 
cross blades. The size of the gap between 
the housing (20) and the blades is selected 
so as to provide a swirling flow of the pre-
heated liquid mixture against the inner wall of 
the housing (20). The low-boiling fraction out-
let system comprises a channel (25), made 
in the upper part of the shaft (21) with at 
least two inlet holes (26), located between 
the blades, and connected to a low-boiling 
fraction outlet nozzle (27), fixed in the cover 
(28) of the housing (20). 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Устройство и способ разделения гомо-
генной жидкой смеси 

(57) Изобретение относится к устройствам и 
способам разделения гомогенных жидких 
смесей, которые содержат нижекипящие и 
вышекипящие фракции, и может быть ис-
пользовано в пищевой промышленности 
для разделения водно-спиртовых смесей, 
винодельческой и для производства на-
питков, химической и нефтеперерабаты-
вающей промышленностях, а также при 
производстве биоэтанола. 
Устройство и способ разделения гомоген-
ной жидкой смеси содержат вращающее-
ся устройство (17) для создания враща-
тельного движения жидкой смеси с кана-
лом (18) ввода жидкой смеси, с системой 
отвода нижекипящей фракции и с каналом 
(19) отвода вышекипящей фракции. Уст-
ройство (17) содержит корпус (20) с ци-
линдрической рабочей полостью с крыш-
кой (28) и вертикальным валом (21), 
снабженным ротором (22) с крестообраз-
ными лопастями. Размер зазора между 
корпусом (20) и лопастями выбирают та-
ким образом, чтобы обеспечить завихре-
ние потока предварительно нагретой жид-
кой смеси у внутренней стенки корпуса 
(20). Система отвода нижекипящей фрак-
ции содержит канал (25), выполненный в  
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верхней части вала (21) с, по меньшей 
мере, двумя входными отверстиями (26), 
размещенными между лопастями, и со-
единенный с патрубком (27) для отвода 
нижекипящей фракции, закрепленным в 
крышке (28) корпуса (20). 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 5 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

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

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 MD 4296 C1 A61K 35/64 (2006.01)  
A01K 67/033 (2006.01)  
A61K 9/02 (2006.01)  
A61P 17/18 (2006.01)  
A61P 13/08 (2006.01)  

a 2012 0131 2012.12.28 8/2014 

2 MD 4297 C1 C02F 1/52 (2006.01)  
C02F 1/72 (2006.01)  
C02F 1/48 (2006.01)  
C02F 1/32 (2006.01)  

a 2013 0006 2013.02.06 8/2014 

3 MD 4298 C1 C02F 1/52 (2006.01)  
C02F 1/62 (2006.01)  
C02F 1/72 (2006.01)  
C02F 1/78 (2006.01)  
C02F 103/06 (2006.01) 
B01D 24/02 (2006.01) 

a 2013 0010 2013.02.14 8/2014 

4 MD 4299 C1 C07C 37/68 (2006.01)  
A61K 31/05 (2006.01)  
A61K 36/52 (2006.01)  

a 2013 0065 2013.09.16 8/2014 

5 MD 4300 C1 C07F 15/04 (2006.01)  
C07C 49/303 (2006.01)  
C07C 49/323 (2006.01)  
C07C 337/08 (2006.01)  
A61K 31/175 (2006.01)  
A61K 31/31 (2006.01)  
A61P 1/16 (2006.01)  
A61P 35/00 (2006.01)  

a 2012 0128 2012.12.28 8/2014 

6 MD 4301 C1 C07H 17/04 (2006.01)  
C07H 3/02 (2006.01)  
C07D 311/94 (2006.01)  
C07D 303/02 (2006.01)  
A01N 43/16 (2006.01)  
A01P 21/00 (2006.01)  
A01N 43/20 (2006.01)  
C07H 1/08 (2006.01)  

a 2013 0036 2013.06.12 8/2014 
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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 802 Z A01D 45/00 (2006.01)  
A01D 75/18 (2006.01) 

s 2014 0005 2014.01.15 8/2014 

2 MD 803 Z A23K 3/02 (2006.01)  
C12N 1/20 (2006.01)  
C12R 1/225 (2006.01)  
C12R 1/23 (2006.01)  
C12R 1/25 (2006.01)  

s 2013 0102 2013.06.06 8/2014 

3 MD 804 Z A61B 8/08 (2006.01) s 2013 0191 2013.11.11 8/2014 
4 MD 805 Z A61B 10/00 (2006.01) s 2014 0044 2014.04.03 8/2014 

5 MD 806 Z A61B 17/56 (2006.01)  s 2013 0176 2013.10.24 8/2014 
6 MD 808 Z C12C 12/00 (2006.01)  

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

s 2013 0209 2013.12.16 8/2014 

7 MD 809 Z C12G 1/00 (2006.01)  
C12G 1/02 (2006.01)  

s 2013 0201 2013.11.28 8/2014 

8 MD 810 Z C12G 1/02 (2006.01)  
C12G 1/04 (2006.01)  

s 2013 0211 2013.12.16 8/2014 

9 MD 811 Z F16C 17/10 (2006.01)  
F16C 37/00 (2006.01)  

s 2013 0083 2013.05.15 8/2014 
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II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патент на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of refused plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

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

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

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

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea propusă 
a soiului 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование 
сорта 

1 v 2014 0032 / 
  2014.12.22 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. SÎROMEATNICOV Iulia, MD; 
BOTNARI Vasile, MD;  
JACOTĂ Anatolie, MD;  
BALAUR Nicolae, MD;  
COTENCO Eugenia, MD;  
CIOBANU Renata, MD;  
CHIRILOV Eleonora, MD 

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

CeriDani 

2 v 2014 0033 / 
  2014.12.22 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. SÎROMEATNICOV Iulia, MD; 
BOTNARI Vasile, MD;  
JACOTĂ Anatolie, MD;  
BALAUR Nicolae, MD;  
COTENCO Eugenia, MD;  
CIOBANU Renata, MD;  
CHIRILOV Eleonora, MD 

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

JACOTĂ 

3 v 2014 0034 / 
  2014.12.30 

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

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

DIPRED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 3/2015         PLANT VARIETIES 

 40

 
FF9E  Brevete pentru soi de plantă acordate / 

Granted plant variety patents / 
Предоставленные патенты на сорт растения 

 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety 
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента /  
Дата предоставления  

1 v 2012 0010 /  
  2012.01.27 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,  
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE CÎMP 
"SELECŢIA", MD 
 
b. AVĂDĂNII Larisa, MD; 
VOZIAN Valeriu, MD;  
GRUZINA Antonina, MD; 
BLÎNDU Maria, MD;  
CRĂCIUN Aurelia, MD;  
TARAN Mihail, MD 

FASOLE  
(Phaseolus vulgaris L.) 
 
Bean  
(Phaseolus vulgaris L.) 
 
Фасоль  
(Phaseolus vulgaris L.) 
 
 

MARIŢA 182 / 2015.03.31 

2 v 2011 0009 /  
  2011.01.28 

a. INSTITUŢIA PUBLICĂ,  
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CULTURILE DE CÎMP 
"SELECŢIA", MD 
 
b. POSTOLATI Alexei, MD;  
GĂINA Lidia, MD;  
SERGHEI Titu, MD; 
REŞETNICOVA Olga, MD; 
ŢURCAN Iulia, MD;  
ATANOVA Lilia, MD;  
LAVRIC Liubov, MD;  
STAVĂR Lidia, MD 

GRÂU COMUN  
(Triticum aestivum L.) 
 
Wheat  
(Triticum aestivum L.) 
 
Пшеница мягкая  
(Triticum aestivum L.) 
 
 

VESTITOR 183 / 2015.03.31 

3 v 2012 0034 /  
  2012.12.10 

a. CONSORTIUM DEUTSCHER 
BAUMSCHULEN GmbH, DE 
 
b. SÄCHSISCHES LANDESAMT 
FÜR UMWELT, 
LANDWIRTSCHAFT UND  
GEOLOGIE, DE 

PORTALTOI DE VIŞIN, 
CIREŞ  
(Prunus L.) 
 
Prunus rootstock  
(Prunus L.) 
 
Подвой вишни, черешни 
(Prunus L.) 
 
 

PIKU 1 184 / 2015.03.31 
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

ÎÎ

I
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(210)   035754 
(220)   2014.09.11 
(730) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L., RO  

391 Calea Vacaresti, 4th floor, 2nd Section, 
4th district, Bucharest, România 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.09; 05.09.15; 08.07.03; 08.07.08; 
20.05.24; 26.13.25; 27.05.03. 

 

 
 
(210) 035755 
(220) 2014.09.11 
(730) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L., RO  

391 Calea Vacaresti, 4th floor, 2nd Section, 
4th district, Bucharest, România 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.09; 08.03.08; 08.03.12; 08.07.08; 
20.05.24; 26.13.25; 27.05.03; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 036199 
(220) 2014.11.27 
(730) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., US 

3800 West 143rd Street, Cleveland, OH 
44111, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(10-2014) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-
riale plastice în stare brută; preparate pentru 
călirea şi sudura metalelor; adezivi (materiale 
de lipit) destinaţi industriei; 

 

03   - preparate pentru curăţare, lustruire, degresa-
re şi şlefuire. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 036210 
(220) 2014.12.04 
(730) "UPECO UKRAINE" LLC, UA  

St. Vilnuska 33, Kyiv, 02090, Ucraina 
(540)  
 
 

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

verde-deschis, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 

plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.03; 24.01.07; 24.01.15; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 036222 
(220) 2014.12.08 
(730) MERAJI Nicolai, MD  

Bd. Decebal nr. 80, ap. 10,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 036223 
(220) 2014.12.08 
(730) COZANENCO Serghei, MD  

Şos. Balcani nr. 4, bloc 3, ap. 45,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: alb, negru, verde, verde-
deschis. 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.09; 05.03.16; 05.09.24; 
05.13.08; 05.13.10; 25.07.25; 26.01.12; 26.01.16; 
26.11.21; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 036224 
(220) 2014.12.08 
(730) COZANENCO Serghei, MD  

Şos. Balcani nr. 4, bloc 3, ap. 45,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-
riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 

pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-
rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-
duse chimice destinate conservării alimente-
lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 036227 
(220) 2014.12.05 
(730) Curves International, Inc., US  

100 Ritchie Road, Waco Texas 76712,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

le, necuprinse în alte clase; tipărituri; articole 
de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi 
pentru papetărie sau menaj; materiale pentru 
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de 
birou (cu excepţia mobilierului); materiale 
didactice sau pentru învăţământ (cu excepţia 
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj 
(necuprinse în alte clase); caractere tipogra-
fice; forme de tipar; publicaţii tipărite; publica-
ţii publicitare; publicaţii promoţionale; publi-
caţii educaţionale; publicaţii periodice; revis-
te; reviste-suplimente pentru ziare; 
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25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; îmbrăcăminte 
pentru sporturi şi fitness; 

 

41   - servicii de divertisment şi educaţionale; furni-
zare de publicaţii electronice (nedescărcabi-
le); furnizare de publicaţii electronice on-line; 
publicare de reviste; publicare de cărţi elec-
tronice şi reviste on-line; furnizare de publi-
caţii dintr-o reţea globală de calculatoare sau 
de pe Internet, care pot fi accesate; servicii 
de educaţie asistate de calculator; servicii de 
învăţământ asistate de calculator; servicii de 
instruire asistate de calculator; servicii edu-
caţionale bazate pe calculator; divertisment 
radio; servicii de informare, rapoarte tipărite 
şi servicii de informare on-line în domeniul 
muzicii, video, filmului, cărţilor, televiziunii, 
concertelor, radioului, ştirilor, evenimentelor 
culturale şi de divertisment, jocurilor şi spor-
turilor; furnizare de baze de date şi directoa-
re în domeniul muzicii, video, radioului, tele-
viziunii, filmului, ştirilor, sporturilor, jocurilor, 
evenimentelor culturale, de divertisment, 
precum şi artelor şi de agrement prin reţele 
de comunicaţii; furnizare de conţinut audio, 
video, grafic, text şi alte conţinuturi multime-
dia în domeniul muzicii, video, radioului, 
televiziunii, filmului, ştirilor de divertisment, 
sporturilor, jocurilor, evenimentelor culturale, 
de divertisment şi artelor şi de agrement prin 
reţele de comunicaţii; publicare de imagini, 
tablouri, fotografii, text, grafică, lucrări audio 
şi video prin reţele de comunicaţii; furnizare 
de simpozioane educaţionale prin reţele de 
comunicaţii în domeniul muzicii, video, de 
divertisment, ştirilor şi artelor şi de agrement; 
furnizare de baze de date şi directoare prin 
reţele de comunicaţii pentru obţinerea de 
date, imagini, tablouri, fotografii, text şi de 
alte conţinuturi multimedia în domeniile mu-
zicii, video, filmului, cărţilor, televiziunii, jocu-
rilor şi sporturilor; furnizare de baze de date 
informatice sub formă de aviziere în dome-
niile muzicii, video, filmului, cărţilor, televiziu-
nii, jocurilor şi sporturilor; servicii de biblio-
tecă electronică pentru furnizare de informaţii 
electronice, inclusiv de informaţii de arhivă, 
sub formă de imagini electronice, tablouri, 
fotografii, text, informaţii audio şi/sau video şi 
conţinut multimedia printr-o reţea de calcu-
latoare on-line; servicii de sănătate şi de club 
de fitness; învăţarea gimnasticii; conducerea 
claselor de exerciţii, nutriţie, control al greu-
tăţii şi de reducere a greutăţii; servicii de 
instruire în gimnastică şi de fitness fizic; 
servicii ale sălilor de gimnastică; servicii de 
educaţie şi de consiliere pentru formarea 

aptitudinilor fizice; furnizare de echipament 
de fitness şi exerciţii fizice; furnizare de 
instruire şi echipament în domeniul exerciţi-
ilor fizice; închiriere de echipamente pentru 
sport sau exerciţii; furnizare de echipamente 
pentru piscină; servicii de informaţie, de 
consiliere şi de consultanţă cu privire la toate 
cele menţionate anterior. 

 

 

 
 
(210) 036235 
(220) 2014.12.11 
(730) NOVA PLAST İK SANAY İ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ, TR 
Muratpaşa Mah., Uluyol Cad. No: 19 Kat 10 
D.48, Istanbul Tower, Bayrampaşa 
INSTANBUL, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
11   - aparate de distribuire a apei şi instalaţii 

sanitare. 
 

 

 
 
(210) 036238 
(220) 2014.12.09 
(730) TERMİKEL MADEN İ EŞYA SANAY İ 

İHRACAT VE İTHALAT T İCARET ANON İM 
ŞİRKETİ, TR 
Aso 1. Organize Sanayi Bölgesi, Kirim 
Hanliği Caddesi, No:17, Ayaş Karayolu 25. 
Km, Sincan-Ankara, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; distribuitoare auto-
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mate; maşini electrice de bucătărie folosite 
pentru tocare, măcinare, concasare, tăiere şi 
zdrobire; maşini de spălat rufe; maşini de 
spălat vase; maşini pentru lustruirea podele-
lor; maşini pentru curăţarea covoarelor; aspi-
ratoare electrice şi accesorii pentru acestea; 

 

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; cuptoare electrice; cuptoare cu 
gaze; oale electrice de gătit sub presiune 
(autoclave); hote pentru bucătării; plite de 
bucătărie, maşini de gătit; cuptoare cu mi-
crounde (aparatură de gătit). 

 

(531) CFE(5) 26.03.05; 26.07.15; 26.07.18; 27.01.05; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 036241 
(220) 2014.12.11 
(730) SIMIONOV Vladimir, MD  

Str. Gheorghe Caşu nr. 4, bloc 1, ap. 3,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 036242 
(220) 2014.12.11 
(730) SIMIONOV Vladimir, MD  

Str. Gheorghe Caşu nr. 4, bloc 1, ap. 3,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 036247 
(220) 2014.12.11 
(730) Mary Kay Inc., corpora ţie din statul  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
21   - perii portabile acţionate automat pentru cură-

ţarea pielii; perii acţionate electric; perii pen-
tru piele; piese şi accesorii pentru toate pro-
dusele menţionate anterior; capete de 
schimb pentru perii de curăţare a pielii. 

 

 

 
 
(210) 036248 
(220) 2014.12.11 
(730) Mary Kay Inc., corpora ţie din statul  

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

(540)  
 
 

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

îngrijirea pielii, articole de toaletă nemedi-
cinale şi parfumuri de uz personal. 
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(210) 036264 
(220) 2014.12.15 
(730) Ceva Sante Animale, FR  

10 avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, 
Franţa 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 036265 
(220) 2014.12.16 
(730) NUŢU CR S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Albişoara nr. 84/6,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: albastru, alb, oranj. 
(511) NCL(10-2014) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-

duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-
tarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzi-
nă pentru motoare) şi substanţe pentru ilu-
minat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congela-

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

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
staţii de deservire tehnică a mijloacelor de 
transport (inclusiv alimentarea cu combustibil); 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.11; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 036271 
(220) 2014.12.15 
(730) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading 

as SHARP CORPORATION, corpora ţie 
organizat ă şi existent ă conform legilor 
Japoniei, Produc ători şi Comercian ţi, JP  
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
07   - aspiratoare electrice de uz casnic; aspiratoa-

re electrice de uz industrial; aspiratoare robo-
tice; aspiratoare electrice automate (auto-
propulsate), şi anume roboţi de uz casnic; 
aspiratoare electrice automate (autopropul-
sate), şi anume roboţi de uz industrial; aspi-
ratoare electrice automate (autopropulsate), 
şi anume roboţi pentru curăţarea modulelor 



MĂRCI  MD - BOPI 3/2015 

 51

solare; maşini de spălat electrice de uz cas-
nic; maşini de spălat electrice de uz industri-
al; mixere electrice de uz casnic; mixere 
electrice de uz industrial; malaxoare de uz 
casnic; storcătoare de fructe cu viteză mică 
de uz casnic; prese electrice de fructe de uz 
casnic; storcătoare electrice de fructe; maşini 
de suflat pentru condiţionarea aerului; maşini 
de spălat vase de uz casnic; maşini de spălat 
vase de uz industrial; procesoare electrice de 
alimente; maşini electrice de mărunţit alimen-
te; maşini de tocat carne; 

 

08   - fiare de călcat plate electrice; fiare de călcat 
cu aburi; ondulatoare de păr; fiare de ondu-
lat; plăci de îndreptat părul; aparate de 
coafat; 

 

09   - televizoare cu ecran LCD; televizoare; moni-
toare cu cristale lichide (LCD); monitoare; 
DVD playere; aparate de înregistrat DVD-uri; 
aparate pentru citirea discurilor optice; recor-
dere de discuri optice; televizoare şi/sau mo-
nitoare LCD combinate cu recordere de dis-
curi optice şi playere de discuri optice; mag-
netoscop; camere video portabile; camere 
video portabile; aparate de fotografiat digita-
le; aparate audio digitale de reda-
re/înregistrare; dispozitive de redare pentru 
discuri compacte; aparate de redare cu 
minidisc; recordere de minidiscuri; difuzoare; 
amplificatoare; subwoofere; radiocasetofoa-
ne, recordere de benzi de casete cu radio, 
prevăzute cu player de compact-discuri; 
sisteme home cinema care conţin playe-
re/recordere de discuri, amplificatoare, sub-
woofere, difuzoare şi telecomenzi; sisteme 
cu componente stereo care conţin playe-
re/recordere de discuri, playere/recordere de 
casete, difuzoare şi telecomenzi; sisteme cu 
canale şi sisteme stereo muzicale pentru 
telefoane inteligente şi playere/recordere 
audio digitale pentru playback; sisteme de 
bare de sunet care conţin subwoofere, difu-
zoare şi amplificatoare; aparate de teleghi-
daj; sisteme de rafturi audio care conţin pla-
yere de discuri, recordere, selectoare, difu-
zoare, amplificatoare şi un raft; echipament 
de karaoke; instrumente de navigaţie; dicţio-
nare electronice; organizatoare electronice; 
asistente personale digitale (PDA); calcula-
toare de buzunar electronice; computere; 
laptopuri; tablete; calculatoare personale tip 
tabletă; telefoane PHS (personal handypho-
ne system); software de calculator; maşini 
înregistratoare de încasat; sisteme POS; 
telefoane, telefoane mobile; fotocopiatoare; 
imprimante; faxuri; scanere de imagini; 

copiatoare cu funcţii de imprimantă, faxuri şi 
scanere; module cu celule solare; aparate de 
condiţionare a curentului; sisteme pentru 
generarea energiei fotovoltaice alcătuite din 
module de celule solare, dispozitive de 
condiţionare a curentului electric, cabluri de 
interconectare, cadru de montare şi hard-
ware pe care se fixează modulele de celule 
solare pe acoperişuri de case şi clădiri; 
acumulatoare; dispozitive de control; compo-
nente electronice; circuite integrate; diode 
care emană lumină; module de diode electro-
luminiscente; ecrane de afişare cu cristale 
lichide; module LCD; module de afişare EL; 
senzori de imagine CMOS; module de came-
re foto CMOS; module de camere pentru 
telefoane mobile; module CCD; LSI; memorii 
de tip flash; memorii combinate; unităţi de 
disc de memorie; diode laser; aparate electri-
ce; pick-up-uri; componente RF; aparate de 
citit/scris carduri 1C; module de selectoare 
cu segment unic; circuite integrate; surse 
comutatoare de alimentare; optocuploare; 
cuple de tip fototriac; fotoîntrerupătoare; 
fototranzistoare; fotodiode; diode emiţătoare 
de raze infraroşii; senzori electrooptici; fibre 
optice; dispozitive de date cu infraroşu; 
dispozitive de generare a ionilor, convertoare 
pentru blocuri cu zgomot; tunere digitale de 
televiziune; triac multicanal; modemuri de 
date prin satelit; module pentru modemuri 
pentru date prin satelit; adaptoare pentru 
curent alternativ; unităţi de tranzistor electric; 
detectoare cu lumină; circuite integrate; dis-
curi magnetice optice; unităţi pentru memorie 
DAT; unităţi de drive disc magnetooptic; 
unităţi de detectare cu raze infraroşii pentru 
telecomenzi; dispozitive de comunicare de 
date în infraroşu; ochelari tridimensionali 
pentru receptoare de televiziune; publicaţii în 
format electronic (descărcabile); cititoare de 
cărţi electronice; rame foto digitale; table 
interactive integrate; table interactive, table 
interactive integrate cu panouri tactile; table 
interactive cu panouri tactile; monitoare de 
afişare cu cristale lichide cu panouri tactile; 
monitoare de afişare cu cristale lichide pen-
tru sisteme de videoconferinţă; monitoare de 
afişare cu cristale lichide şi sisteme cu mai 
multe monitoare pentru ştiri, publicitate şi 
divertisment; baterii; pile uscate; baterii pen-
tru telefoane mobile şi telefoane inteligente; 
aparate pentru alimentarea cu energie de 
rezervă, pe bază de baterii, având acumu-
latoare; proiectoare cu ecrane cu cristale 
lichide, proiectoare de date, proiectoare pen-
tru cinematografe; panouri cu funcţie dublă; 
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cilindri OPC (conductor foto-organic) pentru 
copiatoare şi copiatoare cu funcţii de impri-
mante; cilindri pentru aparate de fax; dispo-
zitive de finisare pentru copiatoare şi copia-
toare cu funcţii de imprimante, faxuri şi 
scanere; tăvi pentru copiatoare şi copiatoare 
cu funcţii de imprimante, faxuri şi scanere; 
dispozitive şi unităţi pentru generarea de ioni; 
aparate de monitorizare şi alarmă pentru 
scopuri de securitate şi urgenţă; camere vid-
eo de monitorizare; carduri de memorie; 
blocnotesuri electronice; memorie electroni-
că; panouri tactile cu cristale lichide; aparate 
de monitorizare a mediului; module de sen-
zori pentru aparate de monitorizare a mediu-
lui; senzori pentru microbi; senzori bacterio-
logici; 

 

11   - cuptoare cu microunde; cuptoare electrice; 
aparate de aer condiţionat de uz casnic, de 
uz industrial sau pentru autoturisme; ventila-
toare electrice; sisteme de ventilare electrice; 
radiatoare electrice; purificatoare de aer; 
frigidere; congelatoare; combine frigorifice; 
hote de bucătărie; plite electrice; cuptoare 
supraîncălzite; cuptoare supraîncălzite cu 
funcţie de cuptoare cu microunde; prăjitoare 
de pâine electrice; cuptoare electrice pentru 
prăjirea pâinii; grătare electrice; maşini de 
gătit cu inducţie; aragaz incorporabil şi serta-
re pentru microunde; sertar termic; maşini 
electrice de fiert orez; generatoare de ioni de 
uz casnic sau uz industrial; aparate electrice 
automate generatoare de ioni (autopropulsa-
te); aparate de dezodorizare electrice cu 
funcţii generatoare de ioni, utilizate pentru 
căşti; uscătoare de păr; uscătoare de păr cu 
funcţii generatoare de ioni; aparate faciale cu 
aburi electrice cu funcţii generatoare de ioni; 
aparate faciale electrice cu funcţii generatoa-
re de ioni; utilaje faciale cu unde ultrasonice 
de uz casnic; aparate portabile generatoare 
de ioni în scopuri de frumuseţe; umidificatoa-
re de masă în scopuri de frumuseţe; aparat 
generator de ioni şi vapori cu sistem incorpo-
rat de iluminat cu LED-uri pentru noptieră; 
aparat generator de ioni şi vapori în scopuri 
de frumuseţe; maşini electrice de uscat 
rufe/lenjerii de pat pentru uz casnic; aparate 
şi instalaţii de uscare cu sistem generator de 
ioni; diode emiţătoare de lumină, aparate şi 
instrumente de iluminat; sisteme de iluminat 
stradal; sisteme de iluminat stradal dotate cu 
module din celule solare; dezumidificatoare; 
umidificatoare; purificatoare de apă de uz  
 
 
 

casnic; distribuitoare de apă electrice; distri-
buitoare electrice de apă caldă; mese (vit-
rine) de răcire şi/sau congelare; ceainice 
electrice; încălzitoare electrice de apă pentru 
uz casnic; aparat electric pentru duş format 
dintr-un încălzitor de apă şi un cap de duş; 
aparat electric pentru duş format dintr-un 
încălzitor de apă, un cap de duş şi o pompă; 
instalaţie sanitară pentru closet cu stropi-
toare de apă; aparat electric cu funcţie de 
încălzire şi uscare pentru camera de baie; 
aparat electric de uscare pentru baie; aparat 
cu gaz cu funcţie de încălzire şi uscare 
pentru camera de baie; aparat cu gaz de 
uscare pentru camera de baie; aburitoare 
alimentare electrice; cafetiere electrice; apa-
rat electric de făcut sandviciuri; friteuze elec-
trice; aparate electrice de preparat supe; 
aparate electrice pentru prepararea iaurtului; 
maşini de făcut pâine; dispozitive electrice 
pentru prepararea ceaiului; coşuri de gunoi 
electrice. 

 

 

 
 
(210) 036275 
(220) 2014.12.19 
(730) COPITMAN Dmitrii, MD  

Str. Miron Costin nr. 19, bloc 4, ap. 53,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
COPITMAN Mihail, MD  
Str. Miron Costin nr. 19, bloc 6, ap. 86,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.05; 01.01.10; 25.03.07; 
26.02.08; 27.05.08. 

 

 
 
(210) 036276 
(220) 2014.12.18 
(730) BOLŞACOV Andrei, MD  

Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 02.03.01; 02.03.02; 24.03.07; 24.03.12; 
24.05.01; 24.05.02; 25.07.20; 25.07.21; 26.11.07; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 036277 
(220) 2014.12.18 
(730) ŞIMON Victoria, MD  

Str. Mălina Mică nr. 70, bloc 2, ap. 25,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale; 
 

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

 

 

 
 
(210) 036278 
(220) 2014.12.17 
(730) GALA DESIGN S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 43, MD-3736, 
Vorniceni, Străşeni, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

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

 

 

 
 
(210) 036298 
(220) 2014.12.24 
(730) DOLMA Aliona, MD  

Str. Valeriu Cupcea nr. 51,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "centru neo-estetic",  cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.16; 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 
26.01.06; 26.13.25; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 036301 
(220) 2014.12.24 
(730) BELCIUG Veaceslav, MD  

Str. Grenoble nr. 136/16, MD-2019, Codru, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.02; 02.01.20; 23.01.01; 23.05.01; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 036302 
(220) 2014.12.24 
(730) GULEA Alexandru, MD  

Str. Miron Costin nr. 2, ap. 20,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

ană sau navală; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 036307 
(220) 2014.12.19 
(730) Rothmans of Pall Mall Limited, CH  

Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
34   - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun, produse de 

tutun; brichete; chibrituri; articole pentru 
fumători. 

 

 

 
 
(210) 036308 
(220) 2014.12.19 
(730) NTC DIŞ TİCARET NAKL İYE TURİZM VE 

İNŞAAT SANAY İ LİMİTED ŞİRKETİ, TR 
4. Gazeteciler Sitesi, A-22/1-2, 3. Levent – 
İstanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: turcoaz-închis, gri, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
03   - detergenţi de uz menajer şi alte substanţe 

pentru spălat, preparate de albit de uz mena-
jer, apret pentru rufe, balsamuri pentru ţesă-
turi, pentru spălarea rufelor, produse anti-
calcar pentru spălat rufe, săpunuri granulate, 
preparate de lustruit de uz menajer; uleiuri 
esenţiale pentru uz personal, parfumuri şi 
colonii, cosmetice şi preparate cosmetice, 
inclusiv loţiuni după ras, săpun pentru bărbi-
erit, gel pentru bărbierit, loţiuni nemedicinale 
stimulante pentru piele, creme după ras, 
creme pentru îngrijirea pielii (produse cos-
metice), produse pentru depilat, gel de baie 
şi de duş, ulei de trandafir de uz cosmetic, 
lac de unghii de uz cosmetic, produse pentru 
îndepărtarea ojelor de unghii, ruj de buze, 
creioane pentru sprâncene; produse cosme-
tice pentru gene, inclusiv rimel, vopsele pen-
tru păr, sprayuri pentru păr şi geluri pentru 
păr, seturi pentru îngrijirea părului care con-
ţin preparate nemedicinale pentru îngrijirea 
părului, inclusiv şampoane, balsamuri de păr; 
vaselină de uz cosmetic, henna pentru sco-
puri cosmetice, produse cosmetice pentru 
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slăbit şi pentru bronzat; deodorante, dezodo-
rizante şi produse antitranspirante pentru uz 
personal (inclusiv deodorante pentru oameni 
şi animale); săpunuri de uz personal, inclusiv 
săpunuri medicale, săpunuri parfumate, să-
punuri lichide, săpunuri de mâini, săpunuri 
dezinfectante, săpunuri cosmetice, săpunuri 
antitranspirante; paste de dinţi, produse pen-
tru îngrijirea dinţilor sub formă de geluri de 
albire a dinţilor, prafuri de dinţi, preparate 
pentru curăţarea protezelor dentare, apă de 
gură şi apă de clătit nemedicinale, paste de 
dinţi pentru prevenirea apariţiei tartrului; 
hârtie cu şmirghel, paste abrazive, pietre 
ponce de uz personal, produse pentru lustru-
irea articolelor din piele, produse pentru 
lustruirea produselor metalice, produse pen-
tru lustruirea mobilei şi podelelor. 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.07; 26.04.18; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 036310 
(220) 2014.12.20 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

company, US  
300 Park Avenue, New York, New York 10022, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
21   - periuţe de dinţi. 
 

 
 
 
(210) 036311 
(220) 2014.12.22 
(730) BALMAIN S.A., FR  

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

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "PARIS". 

(511) NCL(10-2014) 
03   - săpunuri, inclusiv săpunuri de toaletă, săpu-

nuri deodorante; produse pentru igienă inti-
mă, deodorante; pudră de talc pentru toaletă; 
produse de parfumerie, parfumuri, ameste-
curi aromatice din flori şi plante, extracte de 
flori (parfumerie), apă de colonie, apă de 
toaletă, apă parfumată; produse pentru igie-
nă legate de parfumuri şi cosmetice; uleiuri 
eterice pentru uz personal; geluri de masaj, 
cu excepţia celor de uz medical; cosmetice; 
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii, 
inclusiv de albire a pielii, tonifiere şi antirid, 
produse pentru îmbunătăţirea elasticităţii 
pielii, condiţionere, substanţe nutritive şi 
hidratante; lapte demachiant pentru scopuri 
de toaletă; loţiuni pentru uz cosmetic; măşti 
cosmetice; creme cosmetice; creme de albire 
cosmetice; preparate cosmetice pentru baie, 
inclusiv geluri, agenţi de exfoliere şi uleiuri; 
preparate pentru baie, cu excepţia celor de 
uz medical; săruri de baie, cu excepţia celor 
de uz medical; balsamuri, cu excepţia celor 
de uz medical; preparate pentru ras, inclusiv 
săpunuri, spume; loţiuni, geluri şi creme 
după ras; farduri; farduri de machiaj, inclusiv 
bază de machiaj, baza de gel de machiaj, 
apă de adaos pentru machiaj, fond de ten, 
fond de ten lichid, fard de obraz; pudră 
pentru machiaj; creioane cosmetice, inclusiv 
creioane de buze, creioane pentru sprân-
cene şi creioane contur de ochi; rimeluri; 
rujuri, luciu de buze; preparate pentru înde-
părtarea machiajului; preparate de protecţia 
solară; preparate cosmetice de bronzare; 
preparate cosmetice pentru slăbire; cosmeti-
ce anti-astringente; preparate pentru îngri-
jirea unghiilor, lacuri de unghii, unghii artifi-
ciale, abţibilduri pentru unghiilor; produsele 
pentru îngrijirea părului, inclusiv şampoane, 
balsamuri şi loţiuni capilare, geluri şi spume 
pentru aranjarea părului; produse pentru 
colorarea şi vopsirea părului; fixative pentru 
păr; loţiuni pentru păr; preparate pentru 
ondularea părului; agenţi de neutralizare a 
ondulării permanente; produse pentru îngriji-
rea dinţilor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.09. 
 

 
 
 
 



MD - BOPI 3/2015 TRADEMARKS 

 56

(210) 036312 
(220) 2014.12.23 
(310) UK00003062302 
(320) 2014.07.01 
(330) GB 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., US  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
34   - ţigarete; tutun, produse de tutun, brichete, 

chibrituri, articole pentru fumători. 
 

(531) CFE(5) 24.17.05; 24.17.07; 26.04.18; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 036313 
(220) 2014.12.23 
(310) 2014 31504 
(320) 2014.10.23 
(330) AZ 
(730) British American Tobacco (Brands)  

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

(540)  
 
 

 
 
 
 

(591) Culori revendicate: roşu, verde, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
34   - ţigarete; tutun, produse de tutun, brichete, 

chibrituri, articole pentru fumători. 
 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.05; 01.01.09; 25.05.02; 
25.07.15; 25.07.20; 25.12.01; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 036314 
(220) 2014.12.22 
(730) DUCATES GRUP S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

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

 

 

 
 
(210) 036315 
(220) 2014.12.24 
(730) FOCUS GRUP S.R.L., MD 

Str. acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 9, of. 45,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(210) 036316 
(220) 2014.12.24 
(730) MOSINVEST GRUP S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 20, ap. 143,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10-2014) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
 

 
 
(210) 036317 
(220) 2014.12.24 
(730) Hecure Healthcare Pvt. Ltd., IN  

248, Road No. 8 B, Uttranchal Rnclave, 
Kamalpur, Burari, Delhi-110084, India 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 036318 
(220) 2014.12.24 
(730) CAZACU Radu, MD  

Str. Constituţiei nr. 8, ap. 19,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

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

 

(531) CFE(5) 15.07.01; 15.07.02; 15.07.19; 27.03.15; 
28.05.00. 

 

 
 
(210) 036319 
(220) 2014.12.24 
(730) CAZACU Radu, MD  

Str. Constituţiei nr. 8, ap. 19,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.25; 26.04.06; 26.04.11; 
26.13.25; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 036320 
(220) 2014.12.22 
(730) SeaBlack LTD, VG  

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, 
Tortola, Insulele Virgine Britanice 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.09.03; 03.09.10; 03.09.24; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 036323 
(220) 2014.12.23 
(310) 2014 31503 
(320) 2014.10.23 
(330) AZ 
(730) British American Tobacco (Brands)  

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

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 01.01.09; 02.01.01; 02.01.12; 06.03.01; 
06.03.04; 18.03.03; 18.03.05; 18.03.09; 18.04.11; 
29.01.06. 

 

 
 
(210) 036325 
(220) 2014.12.23 
(310) 2014 31514 
(320) 2014.10.27 
(330) AZ 
(730) British American Tobacco (Brands)  

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

(540)  
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(591) Culori revendicate: argintiu, purpuriu, alb, 
negru. 

(511) NCL(10-2014) 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 03.03.01; 03.03.17; 24.01.18; 
24.01.19; 24.09.02; 24.13.24; 25.07.25; 26.04.08; 
26.04.18; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 036333 
(220) 2014.12.24 
(310) 2014 31507 
(320) 2014.10.23 
(330) AZ 
(730) American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited, CH  
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 01.15.17; 26.01.13; 26.04.10; 26.04.13; 
27.05.11. 

 
 
 
(210) 036334 
(220) 2014.12.24 
(310) 2014 31502 
(320) 2014.10.23 
(330) AZ 
(730) British American Tobacco (Brands)  

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

(540)  
 

 

 
 

 
(511) NCL(10-2014) 
 

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

 

(531) CFE(5) 24.09.01; 24.09.14; 27.05.19; 27.05.22. 

 

 

 
(210) 036335 
(220) 2014.12.24 
(310) 2014 31506 
(320) 2014.10.23 
(330) AZ 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., US  

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

(540)  
 

 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, verde, gri. 
(511) NCL(10-2014) 
 

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

 

(531) CFE(5) 14.01.13; 14.01.15; 14.01.16; 24.17.08; 
26.01.06; 27.01.02; 27.03.15; 27.05.19; 29.01.13. 
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(210) 036337 
(220) 2014.12.31 
(730) VITALCOMUS S.R.L., MD  

Str. Uzinelor nr. 90,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine. 

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.13; 25.03.11; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 036339 
(220) 2014.12.24 
(730) DUCATES GRUP S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 036341 
(220) 2014.12.27 
(310) UK00003073728 
(320) 2014.09.23 
(330) GB 
(730) CARRERAS LIMITED, GB  

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

(540)  
 
 

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

roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
 

34   - ţigarete, tutun, produse din tutun,  brichete, 
chibrituri, articole pentru fumători. 

 

(531) CFE(5) 03.01.06; 03.01.16; 09.01.10; 25.01.06; 
25.07.21; 26.01.15; 26.01.20; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 036365 
(220) 2014.12.30 
(730) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD., CN  

Room 618, Building Number 1, Lucky City 
Commercial Center, Suzhou Industrial Park, 
Suzhou City, Jiangsu Province, China 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
07   - maşini şi maşini unelte; mecanisme şi mo-

toare (cu excepţia celor pentru vehicule te-
restre); ambreiaje şi dispozitive de transmisie 
a puterii (cu excepţia celor pentru vehiculele 
terestre); instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual; incubatoare pentru 
ouă; maşini automate de vânzare; maşini de 
găurit manuale cu acţionare electrică, cioca-
ne (organe de maşini), ferăstraie (maşini), 
maşini de şlefuit, discuri de polizat, conca-
soare, raboteze, rindele de adâncime, maşini 
de gravat, rindele, pistoale electrice cu aer 
cald, pistoale electrice de lipit, pistoale pen-
tru vopsit, pistoale electrice de bătut cuie, 
pistoale electrice de capsat, maşini electrice 
de bucătărie, prese de găurit, strunguri pen-
tru prelucrarea lemnului, trolii electrice, ma-
şini electrice de bătut cuie, maşini de capsa-
re, vibratoare de beton, malaxoare de beton, 
concasoare pentru demolat, plăci compac-
toare, despicătoare de lemn, maşini de pre-
lucrat lemnul, unelte cu aer comprimat, com-
presoare (maşini); unelte electrice pentru 
gazon şi grădină, şi anume suflante, foarfeci 
pentru iarbă, maşini de tuns gardul viu, ma-
şini de tuns iarba, aparate de tuns gazonul, 
maşini de destrămat de uz industrial, pompe 
(maşini), aparate de curăţat cu presiune ma-
re, aspiratoare; maşini agricole; generatoare 
de electricitate; ţevi de evacuare, palane cu 
lanţ şi maşini de ridicat, aparate electrice de 
sudat; accesorii pentru scule electrice, şi 
anume trepane, vârfuri de burghiu, mandrine 
(piese pentru maşini), vârfuri pentru rindele, 
lame de ferăstrău (părţi de maşini), roţi de 
concasare, discuri abrazive (părţi de maşini), 
roţi abrazive (părţi de maşini), foi de sablare 
(părţi de maşini), discuri pentru tăiere (părţi 
de maşini); 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; unelte de mână acţionate 
manual; sfredele; şurubelniţe; ferăstraie 
(unelte de mână); chei de piuliţe (unelte de 
mână); cleşti; menghine (unelte de mână);  
 
 

ciocane (unelte de mână); toporişti; dălţi; 
raboteze (unelte de mână); maşini de frezat 
(unelte de mână); maşini de tăiat şi faţetat; 
ciocane (unelte de mână); capsatoare (unel-
te de mână); pile (unelte de mână); cleşti-
patent; dornuri (unelte de mână); nituitoare 
(unelte de mână); mistrii; lopeţi (unelte de 
mână); chei hexagonale; instrumente de 
ondulare (unelte de mână); cricuri de mână; 
truse de scule; unelte agricole (acţionate 
manual); unelte de grădină acţionate manual; 
maşini de tăiat; greble; maşini de tuns gazon 
(unelte de mână); foarfece pentru margini de 
gazon (acţionate manual); cosoraşe; instru-
mente pentru şlefuire (acţionate manual); 
pistoale de lipit, neelectrice; lame (unelte de 
mână); unelte pentru ascuţit; sape de foraj 
(unelte de mână); roţi abrazive de rectificat 
(unelte de mână); discuri pentru tăiere (unel-
te de mână); discuri de polizat (unelte de 
mână); discuri abrazive (unelte de mână); 
pânze de ferăstrău (părţi de unelte manuale); 
capete de şurubelniţă; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţa (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 
si 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; apara-
te şi instrumente de cântărit, cântare electro-
nice, aparate şi instrumente de măsurat, 
benzi de măsurare, nivele cu bulă de aer, 
nivele cu laser, calibre reglabile, multimetre 
digitale, aparate de măsură pentru aplicaţii, 
cabluri de testare, aparate şi instrumente de 
siguranţă pentru prevenirea accidentelor sau 
rănirii, echipament de protecţie, căşti de pro-
tecţie, mănuşi de protecţie, măşti de protec-
ţie, măşti respiratorii, altele decât cele pentru 
respiraţie artificială, cizme de protecţie, oche-
lari de protecţie, genunchiere, tampoane de 
urechi pentru scafandri, veste reflectorizante, 
ansambluri de baterii, încărcătoare de baterii, 
cabluri electrice; fire electrice, întrerupătoare 
electrice, transformatoare electrice, mufe şi  
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prize electrice, comutatoare, relee electrice, 
plăci de comutatoare, redresoare de curent, 
protecţii pentru prize. 

 

(531) CFE(5) 27.03.01; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 036366 
(220) 2014.12.30 
(730) Universal Protein Supplements Corporation 

dba Universal Nutrition, US  
3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 
08901, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - suplimente nutritive. 
 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.13.25; 27.01.06; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 036367 
(220) 2014.12.30 
(730) Universal Protein Supplements Corporation 

dba Universal Nutrition, US  
3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 
08901, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(10-2014) 
05   - suplimente nutritive. 
 

(531) CFE(5) 01.15.11; 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23; 
27.05.04. 

 

 
 
(210) 036368 
(220) 2014.12.30 
(730) Universal Protein Supplements Corporation 

dba Universal Nutrition, US  
3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 
08901, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - suplimente nutritive. 
 

 

 
 
(210) 036369 
(220) 2014.12.30 
(730) Universal Protein Supplements Corporation 

dba Universal Nutrition, US  
3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 
08901, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - suplimente nutritive. 
 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23; 27.03.01; 
27.03.02; 27.05.08. 

 

 
 
(210) 036370 
(220) 2014.12.30 
(730) Universal Protein Supplements Corporation 

dba Universal Nutrition, US  
3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 
08901, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - suplimente nutritive. 
 

(531) CFE(5) 01.15.23; 26.01.05; 26.02.05; 26.11.21; 
26.13.25. 

 
 
 
(210) 036377 
(220) 2014.12.24 
(730) ROITMAN Irina, MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 104, ap. 11D,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 11.01.02; 11.01.04; 25.03.15; 26.05.06; 
26.05.18; 27.05.24. 

 

(210) 036378 
(220) 2014.12.29 
(730) GUŢU Serghei, MD  

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
32   - bere. 
 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 05.07.05; 05.13.04; 
07.03.08; 18.01.01; 18.01.03; 18.02.01; 19.01.01; 
19.01.08; 24.01.09; 24.01.11; 24.01.18; 25.01.06; 
25.01.15; 26.01.20. 

 

 
 
(210) 036383 
(220) 2014.12.30 
(730) GORIŢĂ Veaceslav, MD  

Drumul Schinoasei nr. 1, bloc 1, ap. 29,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 09.07.01; 09.07.22; 27.05.08; 27.05.09; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 036385 
(220) 2015.01.06 
(730) IPEK IDROFIL PAMUK SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI, TR 
Varyap Meridian Sitesi, Barbaros Mah. Ardic 
sok. G-1 Blok D: 17-18-19-20 Ataşehir-
Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: bordo. 
(511) NCL(10-2015) 
03   - vată de uz cosmetic; tampoane de vată pen-

tru uz cosmetic; beţişoare cu vată pentru uz 
cosmetic; bile de vată pentru uz cosmetic; 
vată pentru demachiere; vată impregnată cu 
soluţii cosmetice; şerveţele impregnate cu 
parfum sau cu loţiuni; şerveţele umede pen-
tru uz cosmetic. 

 

(531) CFE(5) 26.01.20; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 036387 
(220) 2015.01.09 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

company, US  
300 Park Avenue, New York, New York 10022, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; detergenţi de vase. 

 

 

(210) 036394 
(220) 2015.01.12 
(730) GALANTER Garri, MD  

Bd. Moscova nr. 2, ap. 222,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
MELŢER Alexandru, MD  
Str. Mălina Mică nr. 70, bloc 2, ap. 21,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 10.01.10; 10.01.16; 10.01.18; 10.01.25; 
19.03.03; 19.03.25; 26.15.15; 26.15.25. 

 

 
 
(210) 036395 
(220) 2015.01.14 
(730) ADAMA AGAN LTD., IL  

P.O. Box 262, Northern Industrial Zone,  
Ashdod 7710201, Israel 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - erbicide. 
 

 

 
 
(210) 036401 
(220) 2015.01.14 
(730) Mary Kay Inc., corpora ţie din statul  

Delaware, US  
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - cosmetice; arome de uz personal; produse 

nemedicinale pentru îngrijirea pielii; articole 
de toaletă nemedicinale de uz personal. 

 

 

 
 
(210) 036402 
(220) 2015.01.14 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, US  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - fungicide destinate agriculturii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 036403 
(220) 2015.01.14 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, US  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - fungicide destinate agriculturii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 036411 
(220) 2015.01.14 
(730) ELEMENTOS TRADE LIMITED, CY  

Avlonos, 1 Maria House 1075, Nicosia, Cipru 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, verde, 
auriu, cafeniu, gri, nisipiu, albastru. 

(511) NCL(10-2015) 
30   - paste făinoase, fidea, tăiţei, spaghete şi alte 

produse de acest tip. 
 

(531) CFE(5) 06.07.11; 06.07.25; 06.19.01; 06.19.16; 
18.03.01; 25.01.06; 25.01.09; 26.01.13; 26.01.14; 
27.05.10; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 036412 
(220) 2015.01.15 
(730) YAMATO GROUP S.R.L., MD  

Str. Albişoara nr. 4, of. 405,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Bucate", "Delicate", "seafood", "&", 
"meat", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 18.04.01; 18.04.02; 26.01.16; 26.01.22; 
27.05.10. 

 

 
 
(210) 036466 
(220) 2015.01.23 
(730) Constellation Brands U.S. Operations, 

Inc., US  
235 North Bloomfield Road, Canandaigua, 
New York 14424, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 036477 
(220) 2015.01.27 
(730) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., US  

Neanah, Wisconsin 54956, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
16   - şerveţele şi prosoape din celuloză de unică 

folosinţă; 
 

21   - şerveţele din materiale neţesute; distribuitoa-
re de şerveţele sau prosoape; 

 

24   - şerveţele din materiale textile. 
 

 
 
 
(210) 036479 
(220) 2015.01.28 
(730) Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes 

Trading, JO  
P.O. Box 941936, Amman 11194, Iordania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
04   - uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; produ-

se pentru absorbţia, umezirea şi compacta-
rea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină 
pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; 
lumânări şi fitiluri pentru iluminat; cărbune de 
lemn; produse pe bază de cărbune de lemn; 
tablete de cărbune de lemn pentru narghile-
le; cărbune; produse pe bază de cărbune; 
tablete de cărbune cubice pentru narghilele; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 
şerveţele de hârtie, hârtie igienică, prosoape 
de hârtie, şerveţele de hârtie pentru faţă, 
şerveţele de hârtie pentru curăţare, şerveţele 
de hârtie de mătase; 
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34   - tutun brut şi prelucrat; produse de tutun, in-
clusiv ţigarete, ţigări de foi, cigarillos (tip de 
trabuc de dimensiuni reduse), tutun pentru 
rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun de 
mestecat, ţigarete conţinând înlocuitori de 
tutun (nu de uz medical); tutun aromat; me-
lasă pentru narghilea; tutun de prizat; ţigare-
te electronice; narghilele electronice; cupole 
pentru narghilele electronice; brichete; artico-
le pentru fumători, inclusiv foiţe absorbante 
pentru pipe de tutun, tabachere pentru ţiga-
rete, foarfeci pentru ţigări de foi, portţigarete 
pentru ţigări de foi, doze de gaz pentru bri-
chete, filtre de ţigarete, portţigarete pentru 
ţigarete, capete pentru portţigarete, foiţe pen-
tru ţigarete, capete de ţigarete, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, cremene, 
cutii cu umiditate constantă pentru păstrarea 
ţigărilor de foi, dispozitive de curăţat pipe de 
tutun, suporturi pentru pipe de tutun, punguţe 
de tutun, tabachere pentru tutun de prizat, 
scuipători pentru consumatorii de tutun, ca-
pete din chihlimbar pentru portţigarete pentru 
ţigări de foi şi ţigarete, recipiente de tutun, 
muştiucuri din chihlimbar pentru portţigarete 
pentru ţigări de foi şi ţigarete, scrumiere pen-
tru fumători, tuburi pentru ţigarete; plante 
pentru fumat; chibrituri; cutii de chibrituri; 
suporturi pentru chibrituri; tutun pentru nar-
ghilea; melasă pentru tutun; substanţe pentru 
fumat, nefiind de uz medical sau curativ; 
amestecuri aromate din tutun şi melasă pen-
tru narghilea; lichide aromate şi prafuri dizol-
vabile pentru narghilea; pipe electronice; 
lichid (e-lichid) pentru narghilele electronice 
ce constau din arome sub formă lichidă pen-
tru umplerea narghilelelor electronice sau 
cartuşelor pentru narghilele electronice; nar-
ghilele; accesorii sau părţi pentru narghilele, 
inclusiv creuzete şi cupole pentru narghilele, 
furtunuri din funie pentru narghilele, baze 
pentru narghilele, muştiucuri, filtre şi capete 
pentru narghilele, capete de furtunuri pentru 
narghilele, tije pentru narghilele, genţi şi huse 
pentru narghilele, vase pentru narghilele. 

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.16; 02.03.01; 02.03.16; 
10.01.12; 19.09.01; 19.09.02; 19.09.03; 27.05.11; 
28.01.00; 28.09.00. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 036491 
(220) 2015.01.29 
(310) UK00003066168 
(320) 2014.07.29 
(330) GB 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
(320) 2014.07.29 
 

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

 

(220) 2015.01.29 
 

34   - ţigări. 
 

(531) CFE(5) 26.15.01; 27.01.06; 27.01.25; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 036492 
(220) 2015.01.30 
(730) STRATULAT Ion, MD  

Str. Alba-Iulia nr. 3, ap. 10,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 036497 
(220) 2015.02.02 
(730) Ursus Breweries S.A., RO  

Sos. Pipera nr. 43, Corp A, etaj 2, sector 2, 
Bucharest, România 

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 036498 
(220) 2015.01.30 
(730) Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidal-

nistyu "Lvivska tyutyunova fabryka", UA  
vul. Promyslova, 50, korp. 52, kv. 716, Lviv, 
79024, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 036499 
(220) 2015.01.30 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

roşu, auriu. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din 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 piese 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; articole pen-
tru fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi pen-
tru ţigarete, capete de ţigarete, recipiente de 
tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, 
pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07; 
24.01.18; 24.01.19; 25.07.20; 27.05.11; 29.01.15. 

 

 

 
(210) 036500 
(220) 2015.01.30 
(730) PLASTREGAL LUX S.R.L., MD  

Str. Dacia nr. 1, MD-4301, Căuşeni, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, auriu, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
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 
metalică; tuburi metalice; seifuri; produse 
metalice necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.01.09; 07.01.24; 07.01.25; 24.09.02; 
24.09.09; 24.09.25; 27.05.08; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 036503 
(220) 2015.01.31 
(730) Dun & Bradstreet International, Ltd., US  

103 JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 
07078, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 09.01.01; 09.01.08; 14.01.13; 14.01.15; 
24.17.01; 24.17.25; 26.07.13; 26.13.25. 

 

 
 
(210) 036504 
(220) 2015.01.31 
(730) Dun & Bradstreet International, Ltd., US  

103 JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 
07078, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 09.01.01; 09.01.08; 14.01.13; 14.01.15; 
24.17.01; 24.17.25; 26.07.13; 26.13.25; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 036506 
(220) 2015.02.03 
(730) EXPERTVIN S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc V, of. 810,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
33   - băuturi alcoolice. 
 

 

 
 
(210) 036508 
(220) 2015.02.04 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD  

Str. Dacia nr. 1, MD-6512, Anenii Noi,  
Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 036509 
(220) 2015.02.04 
(730) GUŢU Serghei, MD  

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2015) 
32   - bere. 
 

(531) CFE(5) 01.01.03; 02.01.15; 02.01.25; 02.01.30; 
14.07.01; 19.01.01; 19.01.06; 24.03.07; 24.03.12; 
26.01.14; 26.01.21. 

 

 
 
(210) 036510 
(220) 2015.02.04 
(730) GUŢU Serghei, MD  

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
32   - bere. 
 

(531) CFE(5) 19.01.01; 19.01.07; 26.01.20; 26.04.18; 
28.05.00. 

 

 
 
(210) 036511 
(220) 2015.02.04 
(730) OLMAR GRUP S.R.L., MD  

MD-3731, Sireţi, Străşeni,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: violet, verde. 
(511) NCL(10-2015) 
29   - fructe şi legume conservate, congelate, 

uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi. 
 

(531) CFE(5) 05.07.14; 05.07.21; 05.07.23; 27.05.11; 
29.01.12. 

 

 
(210) 036512 
(220) 2015.02.03 
(730) Gilead Sciences Ireland UC, IE  

IDA Business and Technology Park,  
Carrigtohill, Co. Cork, Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 036513 
(220) 2015.02.03 
(730) Gilead Sciences Ireland UC, IE  

IDA Business and Technology Park,  
Carrigtohill, Co. Cork, Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 036514 
(220) 2015.02.03 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

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

roşu, auriu, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din 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 piese 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; articole pen-
tru fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi pen-
tru ţigarete, capete de ţigarete, recipiente de 
tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, 
pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.08; 19.03.03; 19.03.24; 
24.01.18; 24.01.19; 24.03.07; 24.03.18; 24.07.01; 
27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 036517 
(220) 2015.02.04 
(730) Zakrîtoe ak ţionernoe ob şcestvo Firma 

"Avgust", RU  
Bulivar Sportivnîi, d. 9, g. Cernogolovka, 
Noghinskii raion, 142432, Moskovskaia 
oblasti, Federaţia Rusă 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
01   - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adju-

vanţi; substanţe pentru protecţia florilor de 
ofilire; substanţe pentru conservarea semin-
ţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru fungici-
de; aditivi chimici pentru erbicide; mastic 
pentru umplerea cavităţilor arborilor (silvicul-
tură); preparate pentru reglarea creşterii 
plantelor; preparate pe bază de oligoelemen-
te pentru plante; produse chimice pentru 
protecţia contra manei viţei de vie; produse 
chimice pentru protecţia contra bolilor viţei de 
vie; produse chimice pentru protecţia contra 
mălurii cerealelor; produse chimice de uz 
ştiinţific; produse care împiedică germinarea 
seminţelor culturilor de legume; îngrăşămin-
te; îngrăşăminte pentru agricultură; produse 
chimice pentru uz în pomicultură şi legumi-
cultură; produse chimice de uz agricol; pro-
duse chimice pentru îngrăşarea solului; 
emulgatori; 

 

05   - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hâr-
tie cu impregnare specială contra moliilor; 
erbicide; insecticide, inclusiv nematicide; 
pesticide; produse pentru distrugerea anima-
lelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; pro-
duse pentru distrugerea ierburilor dăunătoa-
re, inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse 
pentru combaterea ciupercii de putregai us-
cat; produse pentru distrugerea larvelor de 
insecte; produse de omorât muşte; produse 
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv rodent-
icide; produse pentru distrugerea moluştelor 
terestre; preparate pentru distrugerea parazi-
ţilor; produse chimice pentru tratarea cerea-
lelor, afectate de mălură; produse chimice 
pentru tratarea viţei de vie afectate; produse 
chimice pentru tratarea manei; produse chi-
mice pentru tratamentul filoxerei; repelente; 
produse pentru distrugerea paraziţilor; fungi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 036518 
(220) 2015.02.04 
(730) Zakrîtoe ak ţionernoe ob şcestvo Firma 

"Avgust", RU  
Bulivar Sportivnîi, d. 9, g. Cernogolovka, 
Noghinskii raion, 142432, Moskovskaia 
oblasti, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(10-2015) 
01   - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adju-

vanţi; substanţe pentru protecţia florilor de 
ofilire; substanţe pentru conservarea semin-
ţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru fungici-
de; aditivi chimici pentru erbicide; mastic 
pentru umplerea cavităţilor arborilor (silvicul-
tură); preparate pentru reglarea creşterii 
plantelor; preparate pe bază de oligoelemen-
te pentru plante; produse chimice pentru 
protecţia contra manei viţei de vie; produse 
chimice pentru protecţia contra bolilor viţei de 
vie; produse chimice pentru protecţia contra 
mălurii cerealelor; produse chimice de uz 
ştiinţific; produse care împiedică germinarea 
seminţelor culturilor de legume; îngrăşămin-
te; îngrăşăminte pentru agricultură; produse 
chimice pentru uz în pomicultură şi legumi-
cultură; produse chimice de uz agricol; pro-
duse chimice pentru îngrăşarea solului; 
emulgatori; 

 

05   - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hâr-
tie cu impregnare specială contra moliilor; 
erbicide; insecticide, inclusiv nematicide; 
pesticide; produse pentru distrugerea anima-
lelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; pro-
duse pentru distrugerea ierburilor dăunătoa-
re, inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse 
pentru combaterea ciupercii de putregai us-
cat; produse pentru distrugerea larvelor de 
insecte; produse de omorât muşte; produse 
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv roden-
ticide; produse pentru distrugerea moluştelor 
terestre; preparate pentru distrugerea parazi-
ţilor; produse chimice pentru tratarea cerea-
lelor, afectate de mălură; produse chimice 
pentru tratarea viţei de vie afectate; produse 
chimice pentru tratarea manei; produse chi-
mice pentru tratamentul filoxerei; repelente; 
produse pentru distrugerea paraziţilor; fungi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 036519 
(220) 2015.02.04 
(730) Zakrîtoe ak ţionernoe ob şcestvo Firma 

"Avgust", RU  
Bulivar Sportivnîi, d. 9, g. Cernogolovka, 
Noghinskii raion, 142432, Moskovskaia 
oblasti, Federaţia Rusă 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
01   - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adju-

vanţi; substanţe pentru protecţia florilor de 
ofilire; substanţe pentru conservarea semin-
ţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru fungici-
de; aditivi chimici pentru erbicide; mastic 
pentru umplerea cavităţilor arborilor (silvicul-
tură); preparate pentru reglarea creşterii 
plantelor; preparate pe bază de oligoelemen-
te pentru plante; produse chimice pentru 
protecţia contra manei viţei de vie; produse 
chimice pentru protecţia contra bolilor viţei de 
vie; produse chimice pentru protecţia contra 
mălurii cerealelor; produse chimice de uz 
ştiinţific; produse care împiedică germinarea 
seminţelor culturilor de legume; îngrăşămin-
te; îngrăşăminte pentru agricultură; produse 
chimice pentru uz în pomicultură şi legumi-
cultură; produse chimice de uz agricol; pro-
duse chimice pentru îngrăşarea solului; 
emulgatori; 

 

05   - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hâr-
tie cu impregnare specială contra moliilor; 
erbicide; insecticide, inclusiv nematicide; 
pesticide; produse pentru distrugerea anima-
lelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; pro-
duse pentru distrugerea ierburilor dăunătoa-
re, inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse 
pentru combaterea ciupercii de putregai us-
cat; produse pentru distrugerea larvelor de 
insecte; produse de omorât muşte; produse 
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv roden-
ticide; produse pentru distrugerea moluştelor 
terestre; preparate pentru distrugerea parazi-
ţilor; produse chimice pentru tratarea cerea-
lelor, afectate de mălură; produse chimice 
pentru tratarea viţei de vie afectate; produse 
chimice pentru tratarea manei; produse chi-
mice pentru tratamentul filoxerei; repelente; 
produse pentru distrugerea paraziţilor; fungi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 036520 
(220) 2015.02.04 
(730) Zakrîtoe ak ţionernoe ob şcestvo Firma 

"Avgust", RU  
Bulivar Sportivnîi, d. 9, g. Cernogolovka, 
Noghinskii raion, 142432, Moskovskaia 
oblasti, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(10-2015) 
01   - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adju-

vanţi; substanţe pentru protecţia florilor de 
ofilire; substanţe pentru conservarea semin-
ţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru fungici-
de; aditivi chimici pentru erbicide; mastic 
pentru umplerea cavităţilor arborilor (silvicul-
tură); preparate pentru reglarea creşterii 
plantelor; preparate pe bază de oligoelemen-
te pentru plante; produse chimice pentru 
protecţia contra manei viţei de vie; produse 
chimice pentru protecţia contra bolilor viţei de 
vie; produse chimice pentru protecţia contra 
mălurii cerealelor; produse chimice de uz 
ştiinţific; produse care împiedică germinarea 
seminţelor culturilor de legume; îngrăşămin-
te; îngrăşăminte pentru agricultură; produse 
chimice pentru uz în pomicultură şi legumi-
cultură; produse chimice de uz agricol; pro-
duse chimice pentru îngrăşarea solului; 
emulgatori; 

 

05   - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hâr-
tie cu impregnare specială contra moliilor; 
erbicide; insecticide, inclusiv nematicide; 
pesticide; produse pentru distrugerea anima-
lelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; pro-
duse pentru distrugerea ierburilor dăunătoa-
re, inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse 
pentru combaterea ciupercii de putregai us-
cat; produse pentru distrugerea larvelor de 
insecte; produse de omorât muşte; produse 
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv roden-
ticide; produse pentru distrugerea moluştelor 
terestre; preparate pentru distrugerea parazi-
ţilor; produse chimice pentru tratarea cerea-
lelor, afectate de mălură; produse chimice 
pentru tratarea viţei de vie afectate; produse 
chimice pentru tratarea manei; produse chi-
mice pentru tratamentul filoxerei; repelente; 
produse pentru distrugerea paraziţilor; fungi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 036521 
(220) 2015.02.04 
(730) Zakrîtoe ak ţionernoe ob şcestvo Firma 

"Avgust", RU  
Bulivar Sportivnîi, d. 9, g. Cernogolovka, 
Noghinskii raion, 142432, Moskovskaia 
oblasti, Federaţia Rusă 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
01   - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adju-

vanţi; substanţe pentru protecţia florilor de 
ofilire; substanţe pentru conservarea semin-
ţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru fungici-
de; aditivi chimici pentru erbicide; mastic 
pentru umplerea cavităţilor arborilor (silvicul-
tură); preparate pentru reglarea creşterii 
plantelor; preparate pe bază de oligoelemen-
te pentru plante; produse chimice pentru 
protecţia contra manei viţei de vie; produse 
chimice pentru protecţia contra bolilor viţei de 
vie; produse chimice pentru protecţia contra 
mălurii cerealelor; produse chimice de uz 
ştiinţific; produse care împiedică germinarea 
seminţelor culturilor de legume; îngrăşămin-
te; îngrăşăminte pentru agricultură; produse 
chimice pentru uz în pomicultură şi legumi-
cultură; produse chimice de uz agricol; pro-
duse chimice pentru îngrăşarea solului; 
emulgatori; 

 

05   - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hâr-
tie cu impregnare specială contra moliilor; 
erbicide; insecticide, inclusiv nematicide; 
pesticide; produse pentru distrugerea anima-
lelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; pro-
duse pentru distrugerea ierburilor dăunătoa-
re, inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse 
pentru combaterea ciupercii de putregai us-
cat; produse pentru distrugerea larvelor de 
insecte; produse de omorât muşte; produse 
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv roden-
ticide; produse pentru distrugerea moluştelor 
terestre; preparate pentru distrugerea parazi-
ţilor; produse chimice pentru tratarea cerea-
lelor, afectate de mălură; produse chimice 
pentru tratarea viţei de vie afectate; produse 
chimice pentru tratarea manei; produse chi-
mice pentru tratamentul filoxerei; repelente; 
produse pentru distrugerea paraziţilor; fungi-
cide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 036523 
(220) 2015.02.05 
(730) FIRESTARTER-PLUS S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
Str. Lenin nr. 204/A, ap. 1, MD-3801,  
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 07.05.02; 07.11.01; 07.11.25; 24.09.01; 
24.09.16; 27.03.15; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 036524 
(220) 2015.02.05 
(730) OAO "Pu şkinski zavod", RU  

Iaroslavsckoe şosse nr. 1-A, or. Puşkino, 
reg. Moscova, 141200, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2015) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-
riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 
pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-
rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-
duse chimice destinate conservării alimente-
lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
lipit) destinaţi industriei; 
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03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-
tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-
duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-
tarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzi-
nă pentru motoare) şi substanţe pentru ilu-
minat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat. 

 

(531) CFE(5) 19.07.07; 19.07.12; 19.07.25; 26.01.18; 
27.05.21. 

 

 
 
(210) 036528 
(220) 2015.02.06 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 036529 
(220) 2015.02.04 
(730) GUZUN Mihail, MD  

Str. G. Alexandrescu nr. 9, bloc A, ap. 21,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2015) 
24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 

clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă, 
toate produsele din bumbac; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului, toate produse-
le din bumbac; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.20; 05.07.21; 27.03.11; 
27.05.08. 

 

 
 
(210) 036530 
(220) 2015.02.05 
(730) YUKSEL SERKAN, TR  

Caglayan mahallesi Tasocagi Caddesi  
No 15/210 Kagithane, Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 
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(210) 036532 
(220) 2015.02.05 
(730) REAZANOVA Elena, MD  

Str. Miron Costin nr. 11, bloc 3, ap. 24,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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; 

 

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) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 036533 
(220) 2015.01.21 
(730) VEAIMPEX S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Gheorghe Madan nr. 46, bloc 1, ap. 6,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(10-2015) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
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. 

 

(531) CFE(5) 24.15.02; 24.15.15; 26.03.23; 26.05.01; 
26.05.10; 26.05.16; 26.07.17; 26.13.25. 

 

 
 
(210) 036534 
(220) 2015.02.06 
(730) CIALCRIS S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Livezilor nr. 86, MD-2069, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu (C 60 M 50 Y 60 

K 75), verde (C 65 M 50 Y 50 K 80), auriu (C 
25 M 50 Y 75 K 20). 

(511) NCL(10-2015) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 24.03.07; 24.03.18; 24.03.19; 25.01.25; 
26.01.04; 26.01.16; 26.01.21; 29.01.13. 
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(210) 036536 
(220) 2015.02.06 
(730) ANDRUŞCIAC Victor, MD  

Str. Nicolae H. Costin nr. 65/3, ap. 229,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.16; 02.01.19; 10.01.11; 
14.05.01; 14.05.02; 16.03.17; 21.01.13; 27.03.15. 

 

 
 
(210) 036537 
(220) 2015.02.06 
(730) FIDECON-A S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. A. Puşkin nr. 8, ap. 4,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 08.01.16; 08.01.17; 25.01.09; 25.01.10; 
25.01.25; 27.05.09. 

 

 
 

(210) 036540 
(220) 2015.02.10 
(730) MOLDEXPO S.A., centru interna ţional de 

expozi ţii, MD  
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: albastru, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
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) 25.07.01; 25.07.02; 25.07.03; 27.01.01; 
27.03.15; 27.05.21; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 036541 
(220) 2015.02.09 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 

"TechnoNICOL", RU  
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscova,  
Federaţia Rusă 
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(540)  
 
 

 
 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
17   - cauciuc, gumă, gutapercă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale, necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, inclusiv hârtie izolantă; 
vată pentru călăfătuire; vată minerală (izola-
tor); pâslă izolantă; dielectrice (izolatoare); 
chituri; izolatoare; vopsele izolante; lacuri 
izolante; cauciuc lichid; cauciuc sintetic; cau-
ciuc brut sau prelucrat parţial; benzi izolante; 
benzi adezive, altele decât cele utilizate în 
medicină, papetărie sau în menaj; benzi 
autoadezive, altele decât cele utilizate în 
medicină, papetărie sau menaj; uleiuri 
izolante; materiale de etanşare; materiale de 
călăfătuire; materiale fonoizolante, materiale 
izolante; materiale refractare izolante, materi-
ale termoizolante, materiale de etanşare 
ermetică pentru îmbinări; soluţii de cauciuc; 
compuşi izolanţi pentru protecţia clădirilor 
contra umezelii; vată de sticlă izolantă, fibre 
de sticlă izolante; ţesături din fibră de sticlă 
izolante; ţesături izolante; conducte flexibile 
nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţii nemetalice, conducte 
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii şi edificii nemeta-
lice transportabile, cu excepţia monumente-
lor nemetalice; hârtie pentru construcţii; geo-
textile; draniţă (şindrilă pentru acoperişuri); 
carton (bituminat); carton pentru construcţii; 
piatră pentru construcţii; acoperişuri nemeta-
lice; materiale nemetalice de armare pentru 
construcţii; materiale bituminoase pentru 
construcţii; materiale vâscoase utilizate în 
construcţii pentru impregnare; materiale pen-
tru îmbrăcăminte rutieră; materiale pentru 
construirea şi acoperirea şoselelor; materiale 
de construcţii vâscoase; materiale de cons-
trucţii nemetalice refractare; adaosuri de 
construcţii nemetalice pentru hidroizolare; 
adaosuri nemetalice pentru îmbinări pentru 
hidroizolarea acoperişurilor; pardoseli neme-
talice; căptuşeli de construcţii nemetalice 
pentru pereţi; paste pentru tencuit (materiale 
de construcţii); placaj nemetalic pentru 
construcţii pentru pereţi; panouri nemetalice  
 

pentru căptuşirea pereţilor; panouri nemeta-
lice pentru construcţii; plăci nemetalice pen-
tru construcţii; lespezi nemetalice pentru 
construcţii; îmbrăcăminte rutieră nemetalică; 
învelitori bituminoase pentru acoperişuri; în-
velitori nemetalice pentru acoperişuri; înveli-
tori nemetalice de construcţie; amestecuri de 
construcţie; sticlă izolantă (pentru construc-
ţii); sticlă pentru construcţii; ţiglă cu jgheaburi 
pentru acoperişuri; ţiglă nemetalică pentru 
acoperişuri; ardezie pentru acoperişuri. 

 

 
 
(210) 036542 
(220) 2015.02.09 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 

"TechnoNICOL", RU  
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscova,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, gri. 
(511) NCL(10-2015) 
17   - cauciuc, gumă, gutapercă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale, necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, inclusiv hârtie izolantă; 
vată pentru călăfătuire; vată minerală (izola-
tor); pâslă izolantă; dielectrice (izolatoare); 
chituri; izolatoare; vopsele izolante; lacuri 
izolante; cauciuc lichid; cauciuc sintetic; cau-
ciuc brut sau prelucrat parţial; benzi izolante; 
benzi adezive, altele decât cele utilizate în 
medicină, papetărie sau în menaj; benzi 
autoadezive, altele decât cele utilizate în 
medicină, papetărie sau menaj; uleiuri 
izolante; materiale de etanşare; materiale de 
călăfătuire; materiale fonoizolante, materiale 
izolante; materiale refractare izolante, mate-
riale termoizolante, materiale de etanşare 
ermetică pentru îmbinări; soluţii de cauciuc; 
compuşi izolanţi pentru protecţia clădirilor 
contra umezelii; vată de sticlă izolantă, fibre 
de sticlă izolante; ţesături din fibră de sticlă 
izolante; ţesături izolante; conducte flexibile 
nemetalice; 
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19   - materiale de construcţii nemetalice, conducte 
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii şi edificii nemeta-
lice transportabile, cu excepţia monumente-
lor nemetalice; hârtie pentru construcţii; geo-
textile; draniţă (şindrilă pentru acoperişuri); 
carton (bituminat); carton pentru construcţii; 
piatră pentru construcţii; acoperişuri nemeta-
lice; materiale nemetalice de armare pentru 
construcţii; materiale bituminoase pentru 
construcţii; materiale vâscoase utilizate în 
construcţii pentru impregnare; materiale 
pentru îmbrăcăminte rutieră; materiale pentru 
construirea şi acoperirea şoselelor; materiale 
de construcţii vâscoase; materiale de con-
strucţii nemetalice refractare; adaosuri de 
construcţii nemetalice pentru hidroizolare; 
adaosuri nemetalice pentru îmbinări pentru 
hidroizolarea acoperişurilor; pardoseli neme-
talice; căptuşeli de construcţii nemetalice 
pentru pereţi; paste pentru tencuit (materiale 
de construcţii); placaj nemetalic pentru con-
strucţii pentru pereţi; panouri nemetalice 
pentru căptuşirea pereţilor; panouri neme-
talice pentru construcţii; plăci nemetalice 
pentru construcţii; lespezi nemetalice pentru 
construcţii; îmbrăcăminte rutieră nemetalică; 
învelitori bituminoase pentru acoperişuri; în-
velitori nemetalice pentru acoperişuri; înveli-
tori nemetalice de construcţie; amestecuri de 
construcţie; sticlă izolantă (pentru construc-
ţii); sticlă pentru construcţii; ţiglă cu jgheaburi 
pentru acoperişuri; ţiglă nemetalică pentru 
acoperişuri; ardezie pentru acoperişuri. 

 

(531) CFE(5) 03.07.17; 05.03.13; 05.03.14; 05.03.15; 
27.05.08; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 036544 
(220) 2015.02.10 
(730) CHISELIOV Aliona, MD  

Str. Smolean nr. 21,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate 
făcute din cereale; pâine, produse de patise-
rie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, si-
rop 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) 02.09.01; 08.01.06; 08.01.15; 08.07.04; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 036545 
(220) 2015.02.10 
(730) MOLDINDCONBANK S.A., banc ă  

comercial ă, MD 
Str. Armenească nr. 38,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

alb. 
(511) NCL(10-2015) 
35   - administrarea afacerilor; lucrări de birou; 
 

36   - afaceri financiare, monetare, afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 24.15.21; 26.01.01; 26.01.12; 26.01.16; 
26.13.25; 27.05.01; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 036546 
(220) 2015.02.12 
(730) Camera de Comer ţ şi Industrie, MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 151,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.07; 05.03.17; 05.03.25; 27.03.11; 
27.05.05; 27.05.21. 

 
 
 
(210) 036547 
(220) 2015.02.12 
(730) Camera de Comer ţ şi Industrie, MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 151,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 09.01.11; 09.01.15; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 036548 
(220) 2015.02.12 
(730) Camera de Comer ţ şi Industrie, MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 151,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2015) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 04.01.03; 04.02.20; 11.03.01; 19.09.03; 
24.05.01; 24.05.03; 26.01.21; 27.05.21. 
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(210) 036549 
(220) 2015.02.12 
(730) CERTMATCON S.R.L., MD  

Str. Uzinelor nr. 9, of. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
42   - certificare (controlul calităţii). 
 

(531) CFE(5) 24.07.23; 26.03.06; 26.03.07; 26.11.21; 
26.13.25; 27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 036550 
(220) 2015.02.10 
(730) AROMCOM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 38/1, ap. 88,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
03   - preparate pentru curăţare şi odorizare. 
 

(531) CFE(5) 04.05.03; 04.05.05; 04.05.21; 27.01.06; 
27.03.01; 27.03.15; 27.05.08; 29.01.14. 

 

 
 

(210) 036551 
(220) 2015.02.10 
(730) MOLDOVAN Eugeniu, MD  

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

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor cu vânzări; elabora-
rea programelor de marketing; servicii privind 
studii de marketing; vânzări angro şi cu 
amănuntul; operaţii de export-import; comer-
cializarea mărfurilor şi a produselor din cla-
sele 09 şi 11. 

 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.09; 26.15.09; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 036552 
(220) 2015.02.10 
(730) MOLDOVAN Eugeniu, MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor cu vânzări; elabora-
rea programelor de marketing; servicii privind 
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studii de marketing; vânzări angro şi cu amă-
nuntul; operaţii de export-import; comercia-
lizarea mărfurilor şi a produselor din clasa 21. 

 

(531) CFE(5) 24.01.15; 26.04.06; 26.04.18; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 036556 
(220) 2015.02.12 
(730) DAVID-AGRO S.R.L., MD  

MD-6521, Floreni, Anenii Noi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.01.16; 05.03.13; 05.05.20; 24.01.10; 
24.01.25; 26.13.25. 

 
 
 
(210) 036557 
(220) 2015.02.11 
(730) DUCA Alexandru, MD  

Şos. Hînceşti nr. 55, bloc 3, ap. 129,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "service centru", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2015) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 

inclusiv reparaţia telefoanelor. 
 

(531) CFE(5) 16.01.04; 16.01.08; 16.01.25; 24.13.14; 
24.13.17; 24.17.07; 27.05.08. 

 

 
 
(210) 036558 
(220) 2015.02.11 
(730) Shulton, Inc., US  

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

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - săpunuri pentru baie, antitranspirante, deo-

dorante, produse pentru spălarea corpului, 
spray de corp aromatizat, şampoane şi apă 
de colonie. 

 

 

 
 
(210) 036559 
(220) 2015.02.11 
(730) GRAMATIC Ion, MD  

Str. Constantin Brîncoveanu nr. 45,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.09; 02.01.23; 02.03.23; 
11.03.01; 19.09.03; 26.01.13; 26.01.14; 26.01.16; 
26.01.20. 

 
 
 
(210) 036561 
(220) 2015.02.13 
(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   - produse de cofetărie; 
 

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

 
 
 
(210) 036562 
(220) 2015.02.11 
(730) GANGALIUC Dumitru, MD  

Str. Şevcenco nr. 4, ap. 26,  
MD-4001, Grigoriopol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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) 02.09.04; 16.01.04; 16.01.08; 16.01.25; 
24.17.25; 26.01.09; 26.01.10; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 036563 
(220) 2015.02.11 
(730) CASA PRACTICĂ S.R.L., MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 41, bloc 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
11   - aparate de iluminat. 
 

 

 
 
(210) 036568 
(220) 2015.02.13 
(730) TODICA Andrei, MD  

Str. Academiei nr. 6, bloc 1, ap. 6,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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) 28.05.00. 
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(210) 036569 
(220) 2015.02.13 
(730) TODICA Andrei, MD  

Str. Academiei nr. 6, bloc 1, ap. 6,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 036577 
(220) 2014.12.30 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001, 
Haryana, India 

(540)  
 
 

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

te farmaceutice şi medicale pentru uz uman 
şi veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
 
 

(210) 036578 
(220) 2015.02.16 
(730) AGIO PHARMACEUTICALS LTD., IN  

A-38 Nandjyot Industrial Estate, Kurla 
Andheri Road, Safedpool, Mumbai - 400 072, 
India 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 036579 
(220) 2015.02.16 
(730) AGIO PHARMACEUTICALS LTD., IN  

A-38 Nandjyot Industrial Estate, Kurla 
Andheri Road, Safedpool, Mumbai - 400 072, 
India 

(540)  
 

 

 
 

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

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(210) 036580 
(220) 2015.02.16 
(730) AGIO PHARMACEUTICALS LTD., IN  

A-38 Nandjyot Industrial Estate, Kurla 
Andheri Road, Safedpool, Mumbai - 400 072, 
India 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 036581 
(220) 2015.02.16 
(730) SÎRBU Angela, MD  

Str. Independenţei nr. 54, ap. 66,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - baze de date, aparate şi instrumente ştiinţifi-

ce, nautice, geodezice, fotografice, cinema-
tografice, optice, de cântărire, de măsurare, 
de semnalizare, de control (verificare), de 
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi 
instrumente pentru conducerea, distribuirea, 
transformarea, acumularea, reglarea sau 
comanda curentului electric; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sunetului sau imaginilor; suporturi de înregis-
trare magnetice, discuri acustice; compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de stocare a 
datelor; mecanisme pentru aparate cu pre-
plată; case înregistratoare, maşini de calcu-
lat, echipament pentru prelucrarea informaţi-
ei, calculatoare; software de calculatoare; 
extinctoare; 

 
 
 

35   - colectare şi prelucrare de date, publicitate; 
gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou; 

 

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

 

 

 
 
(210) 036582 
(220) 2015.02.16 
(730) SÎRBU Angela, MD  

Str. Independenţei nr. 54, ap. 66,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - publicaţii electronice, aparate şi instrumente 

ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, 
cinematografice, optice, de cântărire, de mă-
surare, de semnalizare, de control (verifica-
re), de siguranţă (salvare) şi didactice; apa-
rate şi instrumente pentru conducerea, distri-
buirea, transformarea, acumularea, reglarea 
sau comanda curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea, reprodu-
cerea sunetului sau imaginilor; suporturi de 
înregistrare magnetice, discuri acustice; 
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de 
stocare a datelor; mecanisme pentru aparate 
cu preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea in-
formaţiei, calculatoare; software de calcula-
toare; extinctoare. 

 

 

 
 
(210) 036583 
(220) 2015.02.18 
(730) Camera de Comer ţ şi Industrie, MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 151,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 
(210) 036585 
(220) 2015.02.18 
(730) ZINCENKO Alexandr, MD  

Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice. 

 

(531) CFE(5) 03.11.09; 03.11.24; 26.03.05; 26.03.18. 
 

 
 
(210) 036586 
(220) 2015.02.18 
(730) ZINCENKO Alexandr, MD  

Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 

 

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

gri. 
(511) NCL(10-2015) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

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

 

(531) CFE(5) 18.01.07; 18.01.09; 18.01.23; 25.07.07; 
26.11.21; 27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 036587 
(220) 2015.02.18 
(730) AVICOLA-MOLDOVA S.R.L., MD  

Bd. Grigore Vieru nr. 25,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.03; 08.07.11; 25.01.06; 26.01.15; 
27.05.11. 

 

 
 
(210) 036588 
(220) 2015.02.19 
(730) EXTERIOR S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, gri, verde. 
(511) NCL(10-2015) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.10; 27.05.24; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 036590 
(220) 2015.02.19 
(730) The Procter & Gamble Company, US  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - săpunuri, inclusiv săpunuri antibacteriene şi 

săpunuri dezinfectante. 
 

 

 
 
(210) 036591 
(220) 2015.02.20 
(730) COTRUŢĂ Tudor, MD  

Str. Alexandru Vlahuţă nr. 5, ap. 1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 036593 
(220) 2015.02.13 
(730) BETTY ICE S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Uzinelor nr. 6 A,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "îngheţată", "aroma", "bubble gum", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(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. 

 

(531) CFE(5) 08.01.18; 25.07.01; 25.07.25; 25.12.25; 
26.04.18; 27.05.03. 

 

 
 
(210) 036595 
(220) 2015.02.20 
(730) DE JURE & DE FACTO S.R.L., MD  

Str. Cornului nr. 11, bloc 1, ap. 32,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, gri, bordo. 
(511) NCL(10-2015) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 17.03.01; 17.03.02; 27.01.06; 27.05.11; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 036596 
(220) 2015.02.23 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD  

Str. Dacia nr. 1,  
MD-6512, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 036597 
(220) 2015.02.20 
(730) INVENTPROIECT S.R.L., MD 

Str. Chişinău nr. 94/1, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 
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(210) 036598 
(220) 2015.02.20 
(730) INVENTPROIECT S.R.L., MD 

Str. Chişinău nr. 94/1, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 036600 
(220) 2015.02.20 
(730) Dun & Bradstreet International, Ltd., US  

103 JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 
07078, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 
 
 
(210) 036601 
(220) 2015.02.23 
(730) JARDAN Vladimir, MD  

Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
(210) 036602 
(220) 2015.02.23 
(730) GM Pharmaceuticals LTD, GE  

65, Phonichala, 0165 Tbilisi, Georgia 
(540)  
 
 

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

albastru-închis, albastru-deschis. 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.09; 25.03.05; 26.01.13; 
26.02.05; 26.04.03; 26.04.06; 27.05.17; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 036603 
(220) 2015.02.23 
(730) GM Pharmaceuticals LTD, GE  

65, Phonichala, 0165 Tbilisi, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.09; 26.01.13; 26.02.05; 
26.04.03; 26.04.06; 26.13.25; 27.05.17; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 036604 
(220) 2015.02.23 
(730) GANEX-COM S.R.L., MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 10, bloc 2, ap. 22,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
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, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 036605 
(220) 2015.02.23 
(730) GANEX-COM S.R.L., MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 10, bloc 2, ap. 22,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
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; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

 

 
 
(210) 036606 
(220) 2015.02.23 
(730) GANEX-COM S.R.L., MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 10, bloc 2, ap. 22,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea,  
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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; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

 

 
 
(210) 036607 
(220) 2015.02.23 
(730) METAL SV PROFIT S.R.L., MD  

Str. N. Titulescu nr. 49,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.04.08; 26.13.25; 26.15.09; 27.05.02; 
27.05.11. 

 

 
 
(210) 036608 
(220) 2015.02.20 
(730) PIROGAN Oleg, MD  

Str. acad. Natalia Gheorghiu nr. 32,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 

 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, roşu, sur. 
(511) NCL(10-2015) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice. 

 

(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 07.01.09; 
07.01.11; 07.01.24; 07.01.25; 07.03.02; 27.05.17; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 036611 
(220) 2015.02.25 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L.,  întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 
 
(210) 036612 
(220) 2015.02.23 
(730) AVANESEAN Avanes Sarchis, MD  

Str. Nadejda Russo nr. 3/3,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 

 

 
 

 
(591) Culori revendicate: verde, gri, bej, negru, alb, 

galben. 
(511) NCL(10-2015) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.14; 03.07.25; 09.03.13; 19.03.05; 
26.01.15; 27.05.02; 29.01.15. 

 

 

 
(210) 036613 
(220) 2015.02.25 
(730) MG-AUTOACCESORII S.R.L., MD  

Str. Horelor nr. 42, MD-6526,  
Mereni, Anenii Noi, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice. 

 

(531) CFE(5) 27.01.05; 27.05.01; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 036614 
(220) 2015.02.25 
(730) MOLPAN INVEST S.R.L., MD  

Str. Al. Bernardazzi nr. 53, of. A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 
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(210) 036615 
(220) 2015.02.25 
(730) SERVICIUL ANALITIC SPECIAL PANTERA 

GRUP, MD 
Bd. Decebal nr. 99/3,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 
 

(511) NCL(10-2015) 
45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 

protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii 
personale şi sociale oferite de către terţi 
destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 01.05.03; 01.05.10; 01.15.03; 21.03.21; 
23.01.01; 24.01.07; 24.01.12; 24.01.15. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 
 
 

(111) 26536 
(151) 2014.12.24 
(181) 2023.10.10 
(210) 033854 
(220) 2013.10.10 
(730) Obshchestvo s ogranitchennoy otvetstven-

nost'yu "Koordiniruyushchy raspredeli-
tel'ny tsentr "EFKO-Kaskad", RU  
ul. Frunze, 4, g. Alekseevka, Belgorodskaya 
obl., 309850, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele, cu ex-
cepţia "СЛОБОДА", "Живая еда" şi execută-
rii grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: oranj, oranj-deschis, 
oranj-închis, roşcat, verde, verde-deschis, 
vernil, alb, galben, roşu, cafeniu, negru, azu-
riu. 

(511) NCL(10-2013) 
30   - maioneză şi sosuri de maioneză; 
 

35   - publicitate referitoare la maioneză şi sosuri de 
maioneză; promovarea produselor (pentru terţi), 
şi anume comercializarea angro şi cu amănun-
tul a maionezei şi sosurilor de maioneză; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43   - servicii de aprovizionare cu produse alimen-
tare, şi anume cu maioneză şi sosuri de ma-
ioneză. 

(531) CFE(5) 05.03.14; 05.09.17; 08.07.05; 08.07.07; 
08.07.11; 25.01.15; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.11; 
28.05.00; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 26537 
(151) 2014.12.24 
(181) 2023.10.10 
(210) 033855 
(220) 2013.10.10 
(730) Obshchestvo s ogranitchennoy otvetstven-

nost'yu "Koordiniruyushchy raspredeli-
tel'ny tsentr "EFKO-Kaskad", RU  
ul. Frunze, 4, g. Alekseevka, Belgorodskaya 
obl., 309850, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele, cu ex-
cepţia "СЛОБОДА", "Живая еда" şi execută-
rii grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, verde, verde-
deschis, măsliniu, galben, oranj, roşcat, bej, 
albastru, nisipiu, negru, alb, cafeniu, auriu, 
cafeniu-deschis, gri, gri-deschis. 
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(511) NCL(10-2013) 
30   - ketchup; 
 

35   - publicitate referitoare la ketchup; promovarea 
produselor (pentru terţi), şi anume comercia-
lizarea angro şi cu amănuntul a ketchupului; 

 

43   - servicii de aprovizionare cu produse alimen-
tare, şi anume cu ketchup. 

 
 

(531) CFE(5) 05.03.15; 05.09.17; 08.07.03; 08.07.05; 
25.01.15; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.11; 27.05.24; 
28.05.00; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 26538 
(151) 2014.12.24 
(181) 2023.10.10 
(210) 033856 
(220) 2013.10.10 
(730) Obshchestvo s ogranitchennoy otvetstven-

nost'yu "Koordiniruyushchy raspredeli-
tel'ny tsentr "EFKO-Kaskad", RU  
ul. Frunze, 4, g. Alekseevka, Belgorodskaya 
obl., 309850, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele, cu ex-
cepţia "СЛОБОДА", "Живая еда" şi execută-
rii grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, verde-deschis, 
verde-închis, vernil, alb, bej, cafeniu, cafeniu-
deschis, roşu, violet, negru, azuriu. 

 
 

(511) NCL(10-2013) 
30   - maioneză şi sosuri de maioneză; 
 

35   - publicitate referitoare la maioneză şi sosuri 
de maioneză; promovarea produselor (pentru 
terţi), şi anume comercializarea angro şi cu 
amănuntul a maionezei şi sosurilor de maio-
neză; 

 

43   - servicii de aprovizionare cu produse alimen-
tare, şi anume cu maioneză şi sosuri de ma-
ioneză. 

 
 

(531) CFE(5) 05.03.14; 05.07.19; 08.03.10; 08.07.05; 
08.07.07; 25.01.15; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.11; 
27.05.24; 28.05.00; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 26542 
(151) 2014.12.25 
(181) 2023.02.05 
(210) 032588 
(220) 2013.02.05 
(730) Ritzio International Limited, 8 Grigori 

Afxentiou, EL.PA., CY  
LIVADIOTI BUILDING, 4th floor, Flat/Office 
402, 6023, Larnaca, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, albastru-

deschis, roşu, galben, alb. 
(511) NCL(10-2013) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; case înregistratoare, maşini 
de calculat; extinctoare; 

 

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

 

35   - publicitate; administrare comercială; 
 

41   - modelare pentru artişti; închiriere de terenuri 
de tenis; servicii de bibliotecă; rezervare de 
locuri pentru spectacole; filmări video; grădi-
niţe; educaţie fizică; servicii de discotecă; 
dresaj de animale; postsincronizare şi dublaj; 
jocuri de noroc; publicare de cărţi; informaţii 
referitoare la educaţie; informaţii în materie 
de recreare; informaţii în materie de diver-
tisment; studiouri de film; servicii ale cluburi-
lor de sănătate; servicii de cluburi (divertis-
ment sau educaţie); cluburi de noapte; cur-
suri prin corespondenţă; microfilmare; editare 
de casete video;  producerea de programe 
de radio şi televiziune; music-hall; servicii de 
jocuri furnizate on-line (dintr-o reţea de cal-
culatoare); educaţie religioasă; instruire în 
gimnastică; instruire practică (demonstraţii); 
organizarea de baluri; organizarea expoziţii-
lor în scopuri educative sau culturale; furni-
zare de instalaţii de recreere; organizarea şi 
conducerea colocviilor; organizarea şi con-
ducerea congreselor; organizarea şi condu-
cerea conferinţelor; organizarea şi conduce-
rea de ateliere (instruire); organizarea şi 
conducerea seminarelor, organizarea şi con-
ducerea simpozioanelor; organizarea con-
cursurilor de frumuseţe; organizarea de 
competiţii (educaţie sau divertisment); loterii; 
servicii oferite de tabere de vacanţă (diver-
tisment); organizare de spectacole (servicii 
de impresariat); orientare profesională (con-
siliere în domeniul educaţiei sau formării); 
internate; parcuri de distracţii; interpretarea 
limbajului semnelor; televiziune de divertis-
ment; servicii de bibliotecă mobilă; furnizarea 
serviciilor de karaoke; furnizare de instalaţii 
pentru jocul de golf; furnizarea de servicii de 
divertisment cu jocuri arcade; furnizare de 
spaţii pentru cinematografe; prezentări de 
spectacole în direct; reprezentaţii teatrale; 
examene pedagogice; producţie de filme pe 
benzi video; producţie de filme; închiriere de 
înregistrări audio; închirierea de echipamente 
audio; închirieri de camere video portabile; 
închiriere de aparate de înregistrare video; 
închirierea de benzi video; închirierea de 
decoruri pentru spectacole; închirierea de 
filme cinematografice; închirierea de aparatu-
ră pentru iluminarea scenelor de teatru sau a 
studiourilor de televiziune; închirierea de 
posturi de radio şi televiziune; închirierea de 
echipamente pentru scufundări subacvatice; 
închirierea de decoruri pentru scene; servicii 

de microeditare; editare de cărţi electronice 
şi reviste on-line; publicare de texte (altele 
decât textele publicitare); divertisment radio-
fonic; servicii de animatori; grădini zoologice; 
servicii de reporteri de ştiri; planificarea de 
recepţii (divertisment); servicii de compoziţii 
muzicale; subtitrare; furnizarea instalaţiilor de 
cazino (jocuri de noroc); furnizarea de insta-
laţii de muzee (prezentare, expoziţii); servicii 
de educaţie; servicii de orchestră; servicii de 
traducere; servicii de redactare de scenarii; 
studiouri de înregistrare; servicii de fotografie 
digitală; circuri; producţie de spectacole; ac-
tivităţi sportive; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; toate serviciile menţionate, cu 
excepţia studiilor privind proiectele tehnice 
referitoare la aerul condiţionat, ventilaţie şi 
încălzirea aparatului. 

 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.03.01; 01.15.01; 01.15.03; 
01.15.07; 26.02.08; 27.05.02; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 26543 
(151) 2014.12.25 
(181) 2023.06.27 
(210) 033369 
(220) 2013.06.27 
(730) EMELIAN Vitalie, MD  

MD-3926, Moscovei, Cahul,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
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rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 
toate produsele sus-menţionate, cu excepţia 
telefoanelor, telefoanelor celulare, telefoane-
lor radio, pagerelor, radiourilor cu două direc-
ţii, transmiţătoarelor radio, receptoarelor ra-
dio, transmiţătoarelor-receptoarelor radio, 
organizerelor electronice şi accesoriilor pen-
tru produsele sus menţionate, şi anume a 
căştilor, microfoanelor, difuzoarelor, tocurilor 
portative şi scoabelor pentru curele, a comu-
tatoarelor pentru staţiile radio de bază, de-
terminanţilor rutelor în reţelele de transmitere 
a datelor, a calculatoarelor, programelor pen-
tru calculatoare, a modemelor, dispozitivelor 
pentru determinarea poziţiei globale, a bate-
riilor, adaptoarelor de energie electrică, a 
antenelor, dispozitivelor pentru încărcarea 
bateriilor, cu excepţia încărcătoarelor de ba-
terii pentru autoturisme, motociclete, maşini 
pentru grădini şi utilaje; 

 

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; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(111) 26549 
(151) 2014.12.24 
(181) 2023.04.09 
(210) 032957 
(220) 2013.04.09 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "Brush". 

(511) NCL(10-2013) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-

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

 

 

 
 
(111) 26550 
(151) 2014.12.24 
(181) 2023.04.09 
(210) 032961 
(220) 2013.04.09 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Brush". 
(511) NCL(10-2013) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-

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

 

 

 
 
(111) 26551 
(151) 2014.12.29 
(181) 2023.12.14 
(210) 034243 
(220) 2013.12.14 
(730) SODILAC, FR  

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, 
Franţa 

(540)  
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(511) NCL(10-2013) 
05   - substanţe şi alimente dietetice pentru medi-

cină; alimente pentru sugari; lapte praf şi 
lapte pentru sugari şi copii; suplimente nutri-
tive şi dietetice pentru oameni, în special 
pentru sugari şi copii;  băuturi îmbogăţite cu 
vitamine şi cu minerale; băuturi nutritive; 

 

29   - lapte şi produse lactate, şi anume lapte ce 
conţine vitamine (nu pentru uz medical), lap-
te aromatizat, deserturi pe bază de lapte, 
iaurturi; uleiuri şi grăsimi comestibile; unt; 
brânzeturi; băuturi pe bază de lapte (în care 
predomină laptele); 

 

30   - cacao; făină şi preparate făcute din cereale; 
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, dul-
ciuri, aluat de cozonac dulce pentru produse 
de patiserie şi cofetărie; gheaţă; condimente, 
sosuri; sos de brânză, sos de caşcaval; 

 

32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-
coolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor. 

 

 

 
 
(111) 26554 
(151) 2014.12.25 
(181) 2023.04.30 
(210) 033097 
(220) 2013.04.30 
(730) Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2013) 
33   - rachiu de vin. 
 

(531) CFE(5) 02.01.20; 05.03.19; 05.07.10; 25.01.15; 
26.01.05; 26.01.14; 26.01.21; 27.05.09; 27.07.03. 

 

 
 
(111) 26555 
(151) 2014.12.25 
(181) 2023.04.30 
(210) 033098 
(220) 2013.04.30 
(730) Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2013) 
33   - rachiu de vin. 
 

(531) CFE(5) 02.01.20; 05.03.19; 05.07.10; 25.01.15; 
26.01.05; 26.01.14; 26.01.21; 27.05.09; 27.07.03. 
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(111) 26561 
(151) 2015.01.04 
(181) 2024.05.14 
(210) 035124 
(220) 2014.05.14 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - rachiu. 
 

 

 
 
(111) 26567 
(151) 2015.01.09 
(181) 2024.04.09 
(210) 034908 
(220) 2014.04.09 
(730) TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Платки", "России", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
25   - basmale, şaluri provenite din Federaţia Rusă. 
 

(531) CFE(5) 03.07.11; 05.05.23; 05.13.01; 28.05.00. 
 

 

(111) 26568 
(151) 2015.01.10 
(181) 2023.07.04 
(210) 033400 
(220) 2013.07.04 
(730) ŢULEA Victor, MD  

Bd. Moscova nr. 16, ap. 36,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CHINA", "HOUSE", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2013) 
43   - servicii de alimentaţie publică, şi anume 

snack-baruri, cafenele, restaurante cu auto-
servire, restaurante, servicii de baruri, servicii 
de catering; servicii de cazare temporară, şi 
anume agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni), 
închiriere de locuinţe temporare, închiriere 
de săli de reuniuni, tabere de vacanţă, rezer-
varea locurilor în hoteluri, rezervare de spaţii 
de cazare temporară, hoteluri, pensiuni, ser-
vicii oferite de tabere de vacanţă; toate servi-
ciile prestate conform tradiţiilor din China. 

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 26.04.03; 26.04.16; 26.11.13. 
 
 
 
(111) 26569 
(151) 2015.01.10 
(181) 2024.03.11 
(210) 034761 
(220) 2014.03.11 
(730) CALMUTCHI Iurie, MD  

Drumul Schinoasei nr. 1/4, ap. 108,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Darsonval". 
(511) NCL(10-2014) 
10   - aparate de fizioterapie. 
 

 
 
 
(111) 26583 
(151) 2015.01.12 
(181) 2024.02.10 
(210) 034628 
(220) 2014.02.10 
(730) ROŞCA Vladimir, MD  

MD-6813, Costeşti, Ialoveni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, galben. 
(511) NCL(10-2014) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 01.03.02; 05.01.12; 07.01.09; 07.01.11; 
27.05.01; 29.01.12. 

 
 
 
(111) 26584 
(151) 2015.01.12 
(181) 2023.06.24 
(210) 033338 
(220) 2013.06.24 
(730) Kahlua AG, CH  

c/o Testatoris AG, Topferstrasse 5,  
6004 Lucerne, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "VERACRUZ", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2013) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), toate 

produsele fabricate în Mexic. 
 

(531) CFE(5) 05.07.01; 19.07.09; 19.07.23; 24.01.10. 
 

 
 
(111) 26587 
(151) 2015.01.12 
(181) 2023.05.20 
(210) 033160 
(220) 2013.05.20 
(730) Nikon Corporation, JP  

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 

aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijute-
rii; pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; pietre pre-
ţioase brute; pietre preţioase semişlefuite şi 
imitaţii ale acestora; brelocuri (bagatele sau 
brelocuri); casete de bijuterii; trofee (cupe de 
premii); scuturi comemorative; ornamente 
personale (altele decât butoni de manşete); 
butoni de manşete; ornamente din metale 
preţioase pentru pantofi; ceasuri; insigne; 
brelocuri din metale preţioase; insigne din 
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metale preţioase; ace de cravată; coliere 
(bijuterii); brăţări (bijuterii); pandantive; inele 
(bijuterii); 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau de învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice; clişee; 
clei şi alţi adezivi pentru papetărie sau me-
naj; ceară pentru sigilii; reglete pentru impri-
mante (determină interliniile); caractere tipo-
grafice; maşini pentru imprimarea adreselor; 
panglici de cerneală; automate pentru tim-
brare; capsatoare electrice pentru birouri; 
maşini de birou pentru închis plicuri; maşini 
de obliterare a ştampilelor; instrumente de 
desen; dispozitive de citire a cecurilor; mi-
mografe; multiplicatoare de relief; tocătoare 
de hârtie (articole de birou); maşini de fran-
cat (maşini de ştanţare); multiplicatoare rota-
tive; şabloane de marcare; pensule pentru 
decoratori; containere de hârtie pentru amba-
laje; saci (pungi) din material plastic pentru 
ambalare; folii din material plastic pentru 
ambalarea alimentelor de uz casnic; saci de 
gunoi din hârtie (de uz casnic); saci de gunoi 
din material plastic (de uz casnic); modele de 
hârtie; cretă pentru croitori; drapele din hâr-
tie; steguleţe din hârtie; prosoape igienice de 
mâini din hârtie; batiste din hârtie; etichete 
pentru bagaje; bilete de loterie tipărite (altele 
decât cele de jucărie); picturi şi lucrări cali-
grafice; standuri pentru fotografii; calendare; 
albume; reviste (periodice); cărţi; ziare; auto-
colante (articole de papetărie); cartele de 
colecţie; albume de fotografii; dosare trans-
parente din material plastic; cărţi poştale; 
sigilii (papetărie); cataloage; broşuri; carnete 
de notiţe; rechizite; afişe; 

 

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; mânere pentru poşete; mânere 
pentru genţi; potcoave; săculeţe din piele 
pentru ambalare industrială; îmbrăcăminte 
pentru animale domestice; sacoşe şi alte 
produse similare; pungi şi alte produse simi-
lare; truse de fard (necompletate); umbrele şi 
părţi ale acestora; bastoane; părţi metalice 
de bastoane; mânere pentru bastoane; cure-

le din piele; bice; piele brută; piele tăbăcită; 
blană; sac cu cordon culisant; husă matlasa-
tă; portvizite; portvizite pentru cărţi de vizită 
de afaceri; etuiuri pentru chei; sacoşe pentru 
cumpărături; rucsacuri; poşete; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); materiale pentru perii; materiale 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă ne-
cuprinse în alte clase; aţă dentară (aţă de uz 
dentar); sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei folosite în construcţii); iesle 
pentru animale (jgheaburi pentru animale); 
inele pentru păsări; perii de dinţi electrice; 
ustensile cosmetice şi de toaletă (altele de-
cât periile de dinţi electrice); perii pentru ca-
dă; perii de sârmă; perii pentru ţevi; perii 
industriale; perii pentru curăţarea navelor; 
mănuşi de menaj; recipiente de sticlă pentru 
ambalare industrială (cu excepţia dopurilor, 
capacelor şi astupătoarelor de sticlă); recipi-
ente de ceramică pentru ambalare industria-
lă; dopuri de sticlă (pentru recipiente pentru 
ambalare industrială); capace şi astupătoare 
de sticlă (pentru recipiente  pentru ambalare 
industrială); vase pentru prepararea alimen-
telor şi tigăi (neelectrice); cafetiere (neelec-
trice); ceainice de fontă japoneze, neelectrice 
(tetsubin); ceainice (neelectrice); veselă, alta 
decât cuţite, furculiţe şi linguri; recipiente 
termoizolante portabile (neelectrice); recipi-
ente pentru orez; borcane de sticlă pentru 
conservarea alimentelor; ustensile de bucă-
tărie; recipiente pentru gheaţă; solniţe de 
piper; zaharniţe; strecurători; solniţe; linguri 
pentru orez preparat în stil japonez 
(shamoji); pâlnii de bucătărie; paie pentru 
băuturi; platouri sau suporturi personale pen-
tru a lua masa în stil japonez (zen); tirbuşoa-
ne; ouare; forme pentru tarte; suporturi pen-
tru şerveţele; inele pentru şerveţele; supor-
turi; beţişoare chinezeşti; cutii pentru beţişoa-
re chinezeşti; polonice şi linguri de bucătărie; 
site şi ciururi de menaj; tăvi; scobitori; supor-
turi pentru scobitori; ustensile de curăţare şi 
de spălare a vaselor; scânduri de călcat; 
pulverizatoare pentru croitorie; scânduri de 
călcat (kotedai); plăci de marcaj pentru utili-
zare cu lame de imprimare (hera-dai); plăci 
de calcat; agitatoare pentru apa fierbinte din 
cadă (yukakibo); găleţi de baie; stingătoare 
de lumânări; candelabre; site de cenuşă de 
menaj; gotoku (suporturi japoneze pentru 
încălzirea cărbunelui de uz menajer); căldări 
pentru cărbune; stingătoare de cărbune ja-



  MD - BOPI 3/2015    TRADEMARKS 

 102

poneze (hikeshi-tsubo); curse pentru şoareci 
şi şobolani; apărătoare de muşte; ghivece de 
flori; aparate hidroponice pentru uz horticol 
menajer; stropitori; vase pentru hrănirea 
animalelor de companie; perii pentru animale 
de companie; cuşti pentru păsări; scăldătoa-
re pentru păsări; perii de haine; oale; puşculi-
ţe; mascotă japoneza (Lucky Charms) 
(Omamori); loteria sacră (Omikuji); cutii din 
metal pentru distribuirea prosoapelor de hâr-
tie; distribuitoare de săpun; rezervoare (ac-
varii de interior) şi accesorii pentru acestea; 
suport pentru hârtie igienică; vaze pentru 
flori; boluri pentru flori; firme din sticlă sau 
porţelan; vase de ars mirodenii; perii pentru 
încălţăminte; încălţătoare pentru pantofi; 
cârpe pentru curăţat încălţămintea; văcsui-
toare pentru încălţăminte; calapoade pentru 
pantofi (întinzătoare); seturi pentru gătit por-
tabile pentru utilizare în exterior; păr de vite 
pentru perii, păr de raton pentru perii, păr de 
porc pentru perii şi păr de cal pentru perii; 
pahare fără picior; căni; ploşti; sticle (recipi-
ente) pentru apă; termosuri; pahare cu picio-
ruş; pahare; cutii pentru dejunuri; 

 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă; 
ţesături (altele decât borduri pentru rogojini 
tatami); pânză pentru borduri pentru rogojini 
tatami; materiale tricotate; fetru şi materiale 
textile neţesute; muşama; pânză gumată 
impermeabilă; pânză cauciucată; materiale 
textile filtrante; produse textile pentru uz per-
sonal; plase contra ţânţarilor; lenjerie de pat; 
plăpumi futon; feţe de futon şi de plăpumi 
(lenjerie); feţe de futon (neumplute); feţe de 
pernă; cuverturi; şervete de masă din mate-
riale textile; prosoape de bucătărie pentru 
uscare; perdele de duş; steguleţe şi steaguri 
(cu excepţia celor din hârtie); huse pentru 
capace de WC din material textil; huse pen-
tru scaune din material textil; tapet din mate-
rial textil; perdele; feţe de masă (cu excepţia 
celor din hârtie); draperii (cortine); giulgiuri 
(pânze cu care se acoperă cadavrele, pânze 
cu care se îmbracă cadavrul pentru înmor-
mântare (kyokatabira kimono); ecrane de 
pânză japoneze cu dungi roşii şi albe 
(kohaku-maku); ecrane de pânză japoneze 
cu dungi negre şi albe (kuroshiro-maku); feţe 
de masă de biliard (postav); ţesături care 
imită pielea; materiale textile acoperite cu 
vinil; etichete ţesute; prosoape din materiale 
textile; batiste din materiale textile; 

 

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

sunt în stil japonez; haine de stradă; pulove-
re şi alte produse similare; cămăşi şi alte 
produse similare; pijamale; lenjerie de corp 
(desuuri); costume de baie; caschete de înot 
(bonete de baie); maiouri de corp; tricouri; 
îmbrăcăminte tradiţională japoneză; măşti 
pentru dormit; gulere false (pentru uzură); 
şosete şi ciorapi; moletiere şi ghetre; etole de 
blană; şaluri; fulare; şosete în stil japonez 
(tabi); şosete de exterior în stil japonez (tabi 
de exterior); mănuşi şi mitene (îmbrăcămin-
te); cravate; eşarfe pentru bărbaţi; bandane 
(eşarfe pentru bărbaţi); îmbrăcăminte termi-
că; fulare; căşti de iarnă pentru urechi (îm-
brăcăminte); scufii (bonete); jartiere; jartiere 
pentru şosete bărbăteşti; bretele; betelii; cen-
turi (îmbrăcăminte); pantofi şi cizme (altele 
decât tocuri pentru pantofi, ştifturi pentru 
pantofi, limbi sau limbi în spate pentru facili-
tarea încălţării pantofilor şi cizmelor, elemen-
te metalice de protecţie pentru pantofi şi ciz-
me); tocuri pentru pantofi; ştifturi pentru pan-
tofi; limbi sau limbi în spate pentru facilitarea 
încălţării pantofilor şi cizmelor;  elemente 
metalice de protecţie pentru pantofi şi cizme; 
saboţi de lemn în stil japonez (geta); sandale 
în stil japonez (Zori); costume de bal mascat; 
îmbrăcăminte pentru sport (alta decât îmbră-
căminte pentru sporturi acvatice); îmbrăcă-
minte pentru sporturi acvatice; încălţăminte 
specială pentru sport (alta decât cizme de 
călărie şi pantofi pentru windsurfing); cizme 
de călărie; pantofi pentru windsurfing; veste; 
jiletci; jachete (îmbrăcăminte); impermeabile; 
şepci; pălării; articole pentru acoperirea ca-
pului; manşete; uniforme sportive; şorţuri 
(îmbrăcăminte); tricouri polo; livrele; 

 

28   - articole de gimnastică şi de sport necuprinse 
în alte clase; decoraţiuni (ornamente) pentru 
pomul de Crăciun; ceară pentru schiuri; 
echipament pentru biliard; echipament de 
sport (altul decât pentru alpinism, surfing, 
schi nautic şi scufundări); echipament pentru 
alpinişti; echipament sportiv pentru surfing, 
schi nautic şi scufundări; echipament pentru 
pescuit; articole pentru colecţionari de insec-
te; echipamente pentru golf; materiale pentru 
tir cu arcul; ecrane de camuflaj (articole de 
sport); 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii 
de vânzare angro a aparatelor de fotografiat, 
lentilelor, echipamentelor şi accesoriilor opti-
ce; servicii de vânzare cu amănuntul a apa-
ratelor de fotografiat, lentilelor, echipamente-
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lor şi accesoriilor, precum şi a produselor din 
domeniul aparatelor electronice de larg con-
sum şi a echipamentului de divertisment fur-
nizate prin Internet şi prin alte reţele de cal-
culator şi de comunicaţii electronice; furniza-
re de site-uri web care oferă conţinut multi-
media, afişând informaţii cu privire la produ-
se, servicii şi evenimente în domeniul apara-
telor electronice de larg consum pentru toate 
tranzacţiile şi scopurile de afaceri şi comerci-
ale; administrarea afacerilor magazinelor de 
vânzare cu amănuntul; servicii de colectare 
de date puncte de vânzare computerizate cu 
amănuntul pentru comercianţi; conducerea 
unei întreprinderi de vânzare cu amănuntul 
pentru terţi; servicii de comerţ electronic cu  
amănuntul cu privire la aparate fotografice, 
lentile, echipamente optice şi accesorii; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul legate de vân-
zarea aparatelor electronice de larg consum; 
administrarea afacerilor; servicii de procesa-
re computerizată a informaţiei de afaceri; 
procesare de date; procesare de date pentru 
afaceri; procesare de date pentru colectare 
de date în scopuri comerciale; servicii de 
informare cu privire la procesarea datelor; 
servicii de procesare a datelor on-line; con-
tabilitate; publicitate; agenţii de publicitate; 
publicitate prin poştă; servicii de audit; afişaj; 
evidenţă contabilă; estimări referitoare la 
afaceri; informaţii de afaceri; anchete de afa-
ceri; cercetări pentru afaceri; consultanţă 
pentru organizarea şi administrarea afaceri-
lor; asistenţă în administrarea afacerilor; ad-
ministrarea afacerilor pentru artişti interpreţi; 
cercetări pentru afaceri; agenţii de informaţii 
comerciale; asistenţă în managementul co-
mercial sau industrial; compilare de informaţii 
în baze de date de calculator; analiza preţu-
lui de cost; demonstrare de produse; publici-
tate directă prin corespondentă; difuzare de 
materiale publicitare; distribuire de eşantioa-
ne; reproducere de documente; cercetare de 
piaţă; studii de piaţă; servicii de manechine 
în scop publicitar sau de promovare a vânză-
rilor; închirieri de maşini şi aparatură de bi-
rou; sondaje de opinie; organizarea de expo-
ziţii în scopuri comerciale sau de publicitate; 
organizarea târgurilor pentru scopuri comer-
ciale sau de publicitate; publicitate stradală; 
pregătirea de state de salarii; consultanţă 
pentru managementul personalului; recrutare 
de personal; reproducere prin fotocopiere; 
furnizare de informaţii statistice de afaceri cu 
privire la aparate fotografice şi accesorii; 
relaţii publice; publicare de texte publicitare; 
publicitate; agenţii de publicitate; pregătirea 

coloanelor  publicitare; închiriere de materia-
le publicitate; publicitate radiofonică; spoturi 
radio; servicii de relocare pentru afaceri; în-
chiriere de spaţii publicitare; servicii de se-
cretariat; decorare de vitrine; servicii de ste-
nografie; informaţii statistice de afaceri pri-
vind vânzări de produse noi; sistematizare de 
informaţii în baze de date de calculator; în-
tocmire de declaraţii fiscale; publicitate tele-
vizată; spoturi televizate; transcriere de co-
municări; servicii de dactilografie; reactuali-
zarea documentaţiei publicitare; redactare de 
texte; procesare de date automatizată; pro-
cesare de date din calculator; servicii de pro-
cesare computerizată a informaţiei de afa-
ceri; procesare de date computerizată; prelu-
crare de date; procesare de date pentru afa-
ceri; procesare de date pentru colectare de 
date în scopuri comerciale; verificarea pro-
cesării datelor; procesare de date electroni-
ce; procesare de date pe calculator; cerceta-
re de informaţii în fişiere de calculator pentru 
terţi, în particular articole de noutăţi; consilie-
re, consultanţă şi servicii de informaţii din 
această clasă pentru toate serviciile menţio-
nate; servicii de reclamă şi publicitate; pro-
movarea produselor şi serviciilor terţilor prin 
emiterea de timbre comerciale; analiza ad-
ministrării afacerilor sau consultanţă în afa-
ceri; furnizare de informaţii privind vânzările 
comerciale; administrarea afacerilor hotelie-
re; pregătirea, auditul sau certificarea decla-
raţiilor financiare; agenţii de ocupare a forţei 
de muncă; licitaţii; agenţii de import-export; 
servicii de abonamente la ziare; servicii de 
stenografie; servicii de transcriere; reprodu-
cere de documente; lucrări de birou, şi anu-
me depunerea în particular a documentelor 
sau a benzilor magnetice; furnizare de asis-
tenţă pentru terţi privind funcţionarea apara-
telor de procesare a datelor, şi anume a cal-
culatoarelor, a maşinilor de scris, a aparate-
lor telex şi a altor  aparate de birou similare; 
servicii de recepţie în clădiri pentru vizitatori; 
închiriere de maşini de scris, copiatoare şi de 
redactori de texte; furnizare de informaţii 
privind angajarea în câmpul  muncii; furniza-
re de informaţii cu privire la articole de ziar; 
închiriere de aparate de casă; servicii de 
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânza-
re angro pentru o varietate de produse din 
domeniile  îmbrăcămintei, produselor alimen-
tare, băuturilor şi obiectelor de primă necesi-
tate, transportând toate produsele împreună; 
servicii prestate de  magazine universale de 
vânzare cu amănuntul cu privire la vânzarea 
îmbrăcămintei, produselor alimentare, băutu-
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rilor şi obiectelor de primă necesitate; servicii 
de vânzare cu amănuntul sau servicii de 
vânzare angro pentru ţesături şi lenjerie de 
pat; servicii de vânzare cu amănuntul sau 
servicii de vânzare angro pentru îmbrăcămin-
te; servicii de vânzare cu amănuntul sau 
servicii de vânzare angro pentru încălţăminte 
(alta decât încălţăminte specială pentru 
sport); servicii de vânzare cu amănuntul sau 
servicii de vânzare angro pentru saci şi 
pungi; servicii de vânzare cu amănuntul sau 
servicii de vânzare angro pentru articole per-
sonale; servicii de vânzare cu amănuntul sau 
servicii de vânzare angro pentru produse 
alimentare şi băuturi; servicii de vânzare cu 
amănuntul sau servicii de vânzare angro 
pentru băuturi alcoolice; servicii de vânzare 
cu amănuntul sau servicii de vânzare angro 
a cărnii; servicii de vânzare cu amănuntul 
sau servicii de vânzare angro a produselor 
de mare; servicii de vânzare cu amănuntul 
sau servicii de vânzare angro a legumelor şi 
fructelor; servicii de vânzare cu amănuntul 
sau servicii de vânzare angro a produselor 
de patiserie, a pâinii şi chiflelor; servicii de 
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânza-
re angro a orezului şi cerealelor; servicii de 
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânza-
re angro a laptelui; servicii de vânzare cu 
amănuntul sau servicii de vânzare angro a 
băuturilor carbogazoase (băuturi răcoritoare) 
şi băuturilor nealcoolice din suc de fructe; 
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii 
de vânzare angro a ceaiului, cafelei şi cacao; 
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii 
de vânzare angro pentru produse alimentare 
gătite; servicii de vânzare cu amănuntul sau 
servicii de vânzare angro a automobilelor; 
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii 
de vânzare angro a vehiculelor pe două roţi 
cu motor; servicii de vânzare cu amănuntul 
sau servicii de vânzare angro a bicicletelor; 
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii 
de vânzare angro a mobilelor; servicii de 
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânza-
re angro a fitingurilor de tâmplărie; servicii de 
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânza-
re angro a rogojinilor tatami; servicii de vân-
zare cu amănuntul sau servicii de vânzare 
angro a echipamentului ritual; servicii de 
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânza-
re angro a dispozitivelor şi aparatelor electri-
ce; servicii de vânzare cu amănuntul sau 
servicii de vânzare angro a sculelor acţionate 
manual cu lamă sau ascuţite, a uneltelor 
acţionate manual, a articolelor de metal; ser-
vicii de vânzare cu amănuntul sau servicii de 

vânzare angro a echipamentelor de bucătă-
rie, a ustensilelor de curăţat şi de spălat va-
se; servicii de vânzare cu amănuntul sau 
servicii de vânzare angro a preparatelor far-
maceutice, veterinare, sanitare şi a consu-
mabilelor medicale; servicii de vânzare cu 
amănuntul sau servicii de vânzare angro a 
produselor cosmetice, a produselor de toale-
tă, a produselor pentru îngrijirea dinţilor, a 
săpunurilor şi detergenţilor; servicii de vânza-
re cu amănuntul sau servicii de vânzare an-
gro a utilajelor şi consumabilelor agricole; 
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii 
de vânzare angro a florilor (naturale) şi a 
copacilor; servicii de vânzare cu amănuntul 
sau servicii de vânzare angro a combustibilu-
lui; servicii de vânzare cu amănuntul sau 
servicii de vânzare angro a tipăriturilor; servi-
cii de vânzare cu amănuntul sau servicii de 
vânzare angro a hârtiei şi rechizitelor de bi-
rou;  servicii de vânzare cu amănuntul sau 
servicii de vânzare angro a articolelor sporti-
ve; servicii de vânzare cu amănuntul sau 
servicii de vânzare angro a jucăriilor, păpuşi-
lor, maşinilor şi aparatelor de joc; servicii de 
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânza-
re angro a instrumentelor şi înregistrărilor 
muzicale; servicii de vânzare cu amănuntul 
sau servicii de vânzare angro a dispozitivelor 
şi a aparatelor fotografice şi accesoriilor fo-
tografice; servicii de vânzare cu amănuntul 
sau servicii de vânzare angro a ceasurilor, a 
ceasurilor de mână şi a ochelarilor (ochelari 
de vedere şi ochelari de protecţie); servicii de 
vânzare cu amănuntul sau servicii de vânza-
re angro a tutunului şi articolelor pentru fu-
mători; servicii de vânzare cu amănuntul sau 
servicii de vânzare angro a materialelor de 
construcţii; servicii de vânzare cu amănuntul 
sau servicii de vânzare angro a pietrelor pre-
ţioase semiprelucrate şi a imitaţiilor acestora; 
servicii de vânzare cu amănuntul sau servicii 
de vânzare angro a animalelor de companie; 
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a 
unor produse diverse pentru a permite clien-
ţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai 
comod de la un magazin universal sau de pe 
un site web; managementul fişierelor cu in-
formaţii cu privire la viaţa zilnică, la publicita-
te, alte site-uri web, la găsirea prietenilor pe 
site-uri web, la partajarea fotografiilor şi la 
transmiterea datelor de imagine pentru furni-
zare în reţele sociale; administrarea şi ma-
nagementul serviciilor efectuate într-o reţea 
globală de calculatoare pentru afacerile de 
distribuire a conţinutului cu privire la viaţa 
zilnică, la publicitate, alte site-uri web, la gă-
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sirea prietenilor pe site-uri web, la partajarea 
fotografiilor şi la transmiterea datelor de ima-
gine pentru furnizare în reţele sociale; publi-
citate în Internet; planificarea afacerilor pen-
tru promovarea vânzărilor de produse sau de 
servicii furnizate prin Internet unui partener; 
servicii de mediere între utilizatori şi compa-
nia care developează/tipăreşte pentru a 
permite sistematizarea şi prelucrarea foto-
grafiilor şi a imaginilor digitale; furnizare de 
mijloace de comunicare pentru publicitate; 
furnizare de informaţii cu privire la vânzările 
de produse, cum ar fi fotografiile şi alte pro-
duse; servicii de comerţ electronic cu privire 
la servicii de fotografie; servicii de stocare a 
datelor de imagine, toate serviciile menţiona-
te furnizate în domeniul serviciilor de fotogra-
fie on-line; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; fotografie şi furnizare de 
informaţii cu privire la fotografie; aranjarea, 
conducerea şi organizarea de seminare cu 
privire la fotografie şi furnizarea de informaţii 
cu privire la fotografie; aranjarea, conduce-
rea şi organizarea de cursuri de fotografie şi 
furnizarea de informaţii cu privire la cursuri 
de fotografie; aranjarea, conducerea şi orga-
nizarea de evenimente cu privire la fotografie 
şi furnizarea de informaţii cu privire la eveni-
mente de fotografie; aranjarea, conducerea 
şi organizarea de concursuri de fotografie şi 
furnizarea de informaţii cu privire la concur-
suri de fotografie; închirierea de aparate fo-
tografice şi de piese şi accesorii pentru aces-
tea; aranjarea, conducerea şi organizarea 
expoziţiilor de fotografii şi furnizarea de in-
formaţii cu privire expoziţii de fotografie; fur-
nizare de instalaţii pentru expoziţii de foto-
grafie şi furnizarea de informaţii cu privire la 
instalaţiile pentru expoziţii de fotografie; ser-
vicii de imagistică digitală şi furnizarea de 
servicii de imagistică digitală on-line, şi anu-
me servicii de educaţie şi de instruire cu pri-
vire la tipărire, fotocopiere, scanare pentru 
partajare, memorizare şi stocare de imagini 
on-line; fotografie; servicii de educaţie şi de 
instruire cu privire la fotografie; servicii de 
educaţie şi de instruire cu privire la întreţine-
rea, repararea şi exploatarea echipamentului 
fotografic şi a pieselor şi accesoriilor acesto-
ra; servicii de educaţie şi de instruire cu privi-
re la întreţinerea, repararea şi exploatarea 
aparatelor şi instrumentelor de măsurare sau 
de testare, a părţilor şi accesoriilor acestora; 
servicii de educaţie şi de instruire cu privire 
la întreţinerea, repararea şi exploatarea apa-
ratelor şi instrumentelor optice, a părţilor şi 

accesoriilor acestora; servicii de educaţie şi 
de instruire cu privire la întreţinerea, repara-
rea şi exploatarea aparatelor şi sistemelor de 
producere a semiconductorilor (inclusiv a 
aparatelor de testare a semiconductorilor şi a 
altor echipamente periferice), a părţilor şi 
accesoriilor acestora; servicii de educaţie şi 
de instruire cu privire la întreţinerea, repara-
rea şi exploatarea aparatelor şi sistemelor de 
producere a cristalelor lichide (inclusiv a apa-
ratelor de testare a cristalelor lichide şi a 
altor echipamente periferice), a părţilor şi 
accesoriilor acestora; servicii de educaţie şi 
de instruire cu privire la întreţinerea, repara-
rea şi exploatarea dispozitivelor şi aparatelor 
de telecomunicaţii şi a părţilor şi accesoriilor 
acestora; servicii de educaţie şi de instruire 
cu privire la întreţinerea, repararea şi exploa-
tarea dispozitivelor şi aparatelor electronice 
şi a părţilor şi accesoriilor acestora; servicii 
de educaţie şi de instruire cu privire la între-
ţinerea, repararea şi exploatarea dispozitive-
lor şi aparatelor de producere a ochelarilor 
de vedere (ochelarilor) şi a părţilor şi acceso-
riilor acestora; furnizare de publicaţii electro-
nice (nedescărcabile) on-line; organizarea, 
conducerea şi ţinerea de seminare, furniza-
rea de informaţii referitoare la acestea; furni-
zare de fişiere cu imagini şi de fişiere video 
(nedescărcabile) prin Internet; închiriere de 
dispozitive şi instrumente optice; închiriere 
de dispozitive şi instrumente de măsurare 
sau de testare; planificarea, editarea şi pro-
ducerea de publicaţii; furnizarea de informaţii 
privind publicarea de cărţi electronice şi a 
cărţilor de fotografii; publicarea cărţilor de 
fotografii; publicarea albumelor de fotografii; 
servicii de cercetare în fototecă; publicarea 
multimedia de reviste cu utilizare de softwa-
re, fotografii, aparate de fotografiat, artă gra-
fică şi ilustraţii; servicii de editare post-
producţie în domeniul video şi de film; servicii 
de informare, consiliere şi consultanţă cu 
privire la toate serviciile menţionate. 

 

 

 
 
(111) 26593 
(151) 2015.01.14 
(181) 2022.07.03 
(210) 031385 
(220) 2012.07.03 
(730) YUV PHARM S.R.L., 

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 196/2, of. 11, 
MD-2039, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10) 
05   - remediu ADN-tropic antiprotozoic şi antibac-

terian. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00 
 
 
 
(111) 26613 
(151) 2015.01.19 
(181) 2024.02.04 
(210) 034580 
(220) 2014.02.04 
(730) NATURA S.R.L., publica ţie periodic ă, MD 

Str. Serghei Lazo nr. 13,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, verde. 
(511) NCL(10-2014) 
16   - materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-

se în alte clase); 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.20; 27.05.04; 27.05.07; 29.01.12. 
 
 
 
(111) 26615 
(151) 2015.01.22 
(181) 2023.11.15 
(210) 034052 
(220) 2013.11.15 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
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; toate produsele sus-
menţionate, cu excepţia băuturilor granulate; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(111) 26622 
(151) 2015.01.24 
(181) 2024.03.03 
(210) 034740 
(220) 2014.03.03 
(730) GHERŞTOGA Iuri, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "HOOKAH", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

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

 

(531) CFE(5) 10.01.12; 27.05.01; 27.05.09. 
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(111) 26623 
(151) 2015.01.24 
(181) 2024.05.15 
(210) 035105 
(220) 2014.05.15 
(730) KERAMIN GRUP S.R.L., MD  

Bd. Grigore Vieru nr. 21,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
19   - plăci din ceramică pentru pereţi şi podele. 
 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.04.19; 27.05.02; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 26633 
(151) 2015.01.26 
(181) 2024.03.19 
(210) 034790 
(220) 2014.03.19 
(730) CEBAN Corneliu, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
16   - articole pentru legătorie; adezivi (materiale 

de lipit) pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru artişti; pensule; maşini de scris; 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

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

 

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

 

30   - orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; zahăr, miere, sirop de melasă; 
drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, so-
suri (condimente); mirodenii; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
strîngerii la un loc, în beneficiul terţilor, a 
unor produse diverse (exceptînd transportul) 
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le 
achiziţioneze cît mai comod; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(111) 26634 
(151) 2015.01.24 
(181) 2024.04.24 
(210) 034976 
(220) 2014.04.24 
(730) COGÎLNIC S.R.L., firm ă de produc ţie şi 

comer ţ, MD 
Str. Decebal nr. 125,  
MD-4100, Cimişlia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Kvas", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
32   - cvas; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 27.05.02; 27.05.11. 
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(111) 26637 
(151) 2015.01.28 
(181) 2024.01.02 
(210) 034433 
(220) 2014.01.02 
(730) SOT CAPITAL S.R.L., MD  

Str-la Burebista nr. 3,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 24.15.15; 26.03.01; 26.04.18; 26.11.08; 
27.05.24; 28.05.00. 

 

 
 
(111) 26640 
(151) 2015.01.30 
(181) 2023.11.04 
(210) 033959 
(220) 2013.11.04 
(730) BORŞEVICI Andrei, MD  

Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "MODEL OF THE 
YEAR", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(511) NCL(10-2013) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.09; 27.05.12. 
 
 
 
(111) 26641 
(151) 2015.01.29 
(181) 2024.03.06 
(210) 034748 
(220) 2014.03.06 
(730) PASCARU Adrian, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "DRINK SHOP", 
"DRINK", "SHOP", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 
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(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

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

 

 
 
(111) 26645 
(151) 2015.01.30 
(181) 2023.07.10 
(210) 033433 
(220) 2013.07.10 
(730) CHELTUIALA Radu, MD  

Bd. Moscova nr. 11, ap. 88,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "i Ticket", "Ticket", "onli-
ne", cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: oranj, alb, negru. 
(511) NCL(10-2013) 
35   - gestiunea afacerilor comerciale; administrare 

comercială; lucrări de birou; toate, cu excep-
ţia serviciilor de relaţii publice. 

 

(531) CFE(5) 20.05.05; 20.05.21; 20.05.25; 27.05.10; 
29.01.13. 

 

 
 
(111) 26646 
(151) 2015.01.30 
(181) 2023.08.20 
(210) 033649 
(220) 2013.08.20 
(730) PRODIAFARM S.R.L., societate comercial ă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "URO", "COMPLEX", 
"FOR MEN". 

(511) NCL(10-2013) 
05   - suplimente alimentare pentru îmbunătăţirea 

sistemului urinar şi a prostatei. 
 

 

 
 
(111) 26647 
(151) 2015.01.30 
(181) 2024.01.17 
(210) 034478 
(220) 2014.01.17 
(730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 

OTVETSTVENNOSTYU "AQUAPHOR", RU  
29, Pionerskaya ul., RU-197110,  
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale 
şi cifrele, cu excepţia "AQUAPHOR" şi exe-
cutării grafice deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
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(511) NCL(10-2014) 
11   - aparate şi maşini pentru purificarea apei, 

aparate de filtrat apa, sterilizatoare de apă, 
instalaţii pentru desalinizarea apei de mare, 
instalaţii pentru purificarea apei, aparate şi 
instalaţii pentru îndulcirea apei, filtre (părţi 
pentru instalaţii la domiciliu şi industriale, 
filtre pentru apă potabilă); 

 

21   - cartuş demontabil pentru filtre; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
agenţii de import-export, studiul pieţei, inves-
tigaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri, 
susţinere în comercializarea produselor sus-
menţionate; recepţionarea comenzilor, servi-
cii de publicitate, de promovare a produselor 
sus-menţionate, servicii de publicare a texte-
lor publicitare, servicii de vânzare cu amă-
nuntul, angro, organizarea expoziţiilor în 
scopuri comerciale, organizarea târgurilor în 
scopuri comerciale şi de promovare, relaţii cu 
publicul, distribuirea eşantioanelor, demon-
strare şi etalare de produse. 

 

(531) CFE(5) 19.03.01; 19.03.21. 

 

 
 
(111) 26651 
(151) 2015.01.29 
(181) 2023.08.20 
(210) 033686 
(220) 2013.08.20 
(730) MOLDOVA REALTY S.R.L., MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 24,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
REALTY CAPITAL S.R.L., organiza ţie de 
microfinan ţare, MD 
Str. Kiev nr. 9, bloc 1, et. II,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MOLDOVA", "CAPITAL", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde. 
(511) NCL(10-2013) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.23; 26.11.08; 
27.05.11; 27.05.21; 29.01.03. 

 

 

 
(111) 26696 
(151) 2015.02.10 
(181) 2022.07.10 
(210) 031448 
(220) 2012.07.10 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
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(511) NCL(10) 
01   - adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei; 
 

16   - adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj. 

 

 
 
(111) 26706 
(151) 2015.02.12 
(181) 2023.04.09 
(210) 032952 
(220) 2013.04.09 
(730) CARACICOVSCAIA-RAILEAN Ecaterina, MD  

Str. Dumitru Rîşcanu nr. 11, ap. 61,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MOLDOVA", "COM". 
(511) NCL(10-2013) 
16   - articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; 

adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; 
maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilelor); materiale de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee. 

 

 
 
(111) 26720 
(151) 2015.02.16 
(181) 2022.12.04 
(210) 032243 
(220) 2012.12.04 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Жигулевское", 
"БОЧКОВОЕ", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

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

(511) NCL(10) 
32   - bere; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.11.15; 07.01.09; 07.01.14; 
19.01.01; 25.01.15; 27.05.09; 28.05.00; 29.01.15.  
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(111) 26730 
(151) 2015.02.17 
(181) 2022.10.03 
(210) 031854 
(220) 2012.10.03 
(730) BASARADIO S.R.L., MD  

Str. Alecu Russo nr. 1, of. 146,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10) 
 

38   - transmisie radio. 
 

(531) CFE(5) 01.15.09; 27.07.02; 27.07.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 26735 
(151) 2015.01.09 
(181) 2024.04.11 
(210) 034914 
(220) 2014.04.11 
(730) CEZAR-GRUP S.R.L., MD  

Str. Cornului nr. 5/2, ap. 39,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 24.17.25; 25.01.06; 26.04.18; 27.05.02; 
27.05.03; 27.05.09; 29.01.14. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  

eliberate în februarie 2015  
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 034730 2014.03.04 26459 2014.12.09 35,37,38, 
41,42,44 

Kabushiki Kaisha Toshiba, also 
trading as Toshiba Corporation, 
corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor Japoniei, Producă-
tori şi Comercianţi, JP 

6/2014  

2 034504 2014.01.17 26463 2014.12.29 09,35,36, 
37,38,41 

TOPALO Arcadie, MD 5/2014  

3 034431 2013.12.26 26467 2014.12.10 05,09,10,42 Abbott Point of Care Inc.,  
corporaţie din Statul Delaware, US 

4/2014  

4 033421 2013.07.04 26475 2014.12.10 09,42 Cisco Technology, Inc.,  
corporaţie din statul California, US 

11/2013  

5 033159 2013.05.20 26512 2014.12.11 21,24,25 Nikon Corporation, JP 4/2014  

6 034893 2014.04.10 26530 2014.12.22 33,35 COLUSVIN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2014  

7 034241 2013.12.16 26533 2014.12.22 01,02,03,04, 
05,06,07,08, 
09,10,11,12, 
13,14,15,16, 
17,18,19,20, 
21,22,23,24, 
25,26,27,28, 
29,30,31,32, 
33,34,35,36, 
37,38,39,40, 

41,42,43, 
44,45 

BETON SERVICE S.R.L.,  
societate comercială, MD 

4/2014  

8 034922 2014.04.07 26535 2014.12.24 36 Visa International Service  
Association, a Delaware 
corporation, US 

7/2014  

9 033854 2013.10.10 26536 2014.12.24 30,35,43 Obshchestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennost'yu 
"Koordiniruyushchy raspredelitel'ny 
tsentr "EFKO-Kaskad", RU 

12/2013 3/2015 

10 033855 2013.10.10 26537 2014.12.24 30,35,43 Obshchestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennost'yu 
"Koordiniruyushchy raspredelitel'ny 
tsentr "EFKO-Kaskad", RU 

12/2013 3/2015 

11 033856 2013.10.10 26538 2014.12.24 30,35,43 Obshchestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennost'yu 
"Koordiniruyushchy raspredelitel'ny 
tsentr "EFKO-Kaskad", RU 

12/2013 3/2015 

12 032588 2013.02.05 26542 2014.12.25 09,16,35, 
41,42 

Ritzio International Limited,  
8 Grigori Afxentiou, EL.PA., CY 

5/2013 3/2015 

13 033369 2013.06.27 26543 2014.12.25 07,08,09,11, 
12,35,37 

EMELIAN Vitalie, MD 10/2013 3/2015 

14 034664 2014.02.18 26544 2014.12.23 36 CHIRUC Georgel, RO 6/2014  

15 034755 2014.03.07 26545 2014.12.24 05 NOVARTIS AG, CH 6/2014  

16 034766 2014.03.12 26546 2014.12.24 33 CRICOVA S.A.,  
combinat de vinuri, MD 

5/2014  

17 034742 2014.03.05 26547 2014.12.23 31 CUJBĂ Oleg, MD 5/2014  

18 034829 2014.03.26 26548 2014.12.23 21,32,33, 
35,39 

EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2014  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 032957 2013.04.09 26549 2014.12.24 21 CEPOI Victor, MD 8/2013 3/2015 

20 032961 2013.04.09 26550 2014.12.24 21 CEPOI Victor, MD 8/2013 3/2015 

21 034243 2013.12.14 26551 2014.12.29 05,29,30,32 SODILAC, FR 2/2014 3/2015 

22 034368 2013.12.26 26552 2014.12.30 16,25,29, 
30,32,33, 
35,41,43 

STUCALOV Alexandr, MD 
PARINOV Alexandr, MD 

4/2014  

23 034561 2014.01.27 26553 2015.01.05 16,41 COJOCARU Andrian, MD 5/2014  

24 033097 2013.04.30 26554 2014.12.25 33 Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD 10/2013 3/2015 

25 033098 2013.04.30 26555 2014.12.25 33 Călăraşi Divin Plus S.R.L., MD 10/2013 3/2015 

26 034759 2014.03.07 26556 2015.01.05 05 Stiefel Laboratories, Inc., US 5/2014  

27 035125 2014.05.14 26557 2014.12.31 33 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

6/2014  

28 033533 2013.07.24 26558 2014.10.02 17,19,35,42 GEAMGIU GRUP S.R.L., MD 9/2013  

29 034962 2014.04.17 26560 2015.01.04 08,12 IGNATIEV Vadim, MD 7/2014  

30 035124 2014.05.14 26561 2015.01.04 33 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

6/2014 3/2015 

31 034544 2014.01.24 26562 2015.01.05 10 COZMA Valentin, MD 5/2014  

32 035061 2014.05.05 26563 2015.01.05 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 6/2014  

33 033965 2013.11.06 26566 2015.01.09 30 Belorussko-ghermanskoe 
sovmestnoe predpriatie  
"Santa Bremor", obşcestvo s 
ogranicennoi otvetstvennostiiu, BY 

1/2014  

34 034908 2014.04.09 26567 2015.01.09 25 TETIS INTERNATIONAL CO 
S.R.L., MD 

5/2014 3/2015 

35 033400 2013.07.04 26568 2015.01.10 43 ŢULEA Victor, MD 11/2013 3/2015 

36 034761 2014.03.11 26569 2015.01.10 10 CALMUTCHI Iurie, MD 6/2014 3/2015 

37 034974 2014.04.22 26570 2015.01.10 30 CEBOTARESCU Dumitru, MD 6/2014  

38 033829 2013.10.10 26571 2015.01.12 05,35 FARMPROIECT S.R.L., MD 1/2014  

39 035219 2014.06.03 26573 2015.01.12 35,36 ZORILE S.A., MD 7/2014  

40 035220 2014.06.03 26574 2015.01.12 35,36 ZORILE S.A., MD 7/2014  

41 033086 2013.05.02 26575 2015.01.12 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

7/2013  

42 034455 2014.01.09 26576 2015.01.13 08 The Gillette Company, US 3/2014  

43 034582 2014.01.29 26577 2015.01.13 05 Takeda GmbH, DE 3/2014  

44 034631 2014.02.13 26578 2015.01.13 33 EVER VIN S.R.L., MD 3/2014  

45 034565 2014.01.28 26579 2015.01.12 16,39 Qatar Airways (Q.C.S.C.), QA 5/2014  

46 034704 2014.02.27 26580 2015.01.13 30 SANDRILIONA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2014  

47 034769 2014.03.12 26581 2015.01.13 09,11 TCACI Roman, MD 5/2014  

48 034815 2014.03.21 26582 2015.01.13 32,33 EVER VIN S.R.L., MD 5/2014  

49 034628 2014.02.10 26583 2015.01.12 39 ROŞCA Vladimir, MD 4/2014 3/2015 

50 033338 2013.06.24 26584 2015.01.12 33 Kahlua AG, CH 10/2013 3/2015 

51 034977 2014.04.23 26585 2015.01.12 09 Chung Pak Investment Limited, HK 6/2014  

52 034913 2014.04.04 26586 2015.01.13 07,09,11 SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD., KR 

6/2014  

53 033160 2013.05.20 26587 2015.01.12 14,16,18, 
21,24,25, 
28,35,41 

Nikon Corporation, JP 4/2014 3/2015 

54 035037 2014.04.30 26588 2015.01.13 09,16,18,21, 
25,28,41 

Rovio Entertainment Ltd, FI 7/2014  

55 035133 2014.05.15 26589 2015.01.12 05 Makhteshim Agan Agro Poland 
S.A., PL 

7/2014  

56 035152 2014.05.20 26590 2015.01.13 05 Swiss Pharma International AG, 
CH 

7/2014  

57 035153 2014.05.20 26591 2015.01.13 05 Swiss Pharma International AG, 
CH 

7/2014  

58 031385 2012.07.03 26593 2015.01.14 05 YUV PHARM S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

10/2012 3/2015 

59 033897 2013.10.23 26594 2015.01.14 38,41 FremantleMedia Limited, GB 
SIMCO LIMITED, GB 

1/2014  

60 034671 2014.02.19 26595 2015.01.14 05 Merck Sharp & Dohme Corp., US 5/2014  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61 034672 2014.02.19 26596 2015.01.14 05 Merck Sharp & Dohme Corp., US 5/2014  

62 034707 2014.02.26 26597 2015.01.14 05 CROSSCARE LIMITED, IE 6/2014  

63 034808 2014.03.20 26598 2015.01.14 05 H. Lundbeck A/S, DK 5/2014  

64 034666 2014.02.19 26599 2015.01.15 35,38,42 EDIGAREAN Samvel, MD 4/2014  

65 034779 2014.03.14 26600 2015.01.15 33 VORNICOGLO Hristofor, MD 5/2014  

66 034892 2014.04.10 26601 2015.01.14 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 5/2014  

67 034959 2014.04.18 26602 2015.01.15 33 BOIAR GRUP S.R.L., MD 6/2014  

68 034785 2014.03.18 26603 2015.01.15 29,30,32 BOIAR GRUP S.R.L., MD 5/2014  

69 034786 2014.03.18 26604 2015.01.15 21,33,35 BOIAR GRUP S.R.L., MD 5/2014  

70 034851 2014.03.28 26605 2015.01.16 35,36,41, 
42,45 

FUNDAŢIA  
"EST-EUROPEANĂ", MD 

5/2014  

71 034683 2014.02.20 26606 2015.01.16 03 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

5/2014  

72 034696 2014.02.24 26607 2015.01.16 03 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

5/2014  

73 034706 2014.02.26 26608 2015.01.16 05 E.I. du Pont de Nemours  
and Company, US 

5/2014  

74 034807 2014.03.20 26609 2015.01.16 33 Diageo Brands B.V., NL 6/2014  

75 035200 2014.05.27 26610 2015.01.17 32,33,35 MAURT S.R.L., MD 7/2014  

76 035118 2014.05.15 26611 2015.01.19 28 JURA Veaceslav, MD 7/2014  

77 035119 2014.05.15 26612 2015.01.19 28 JURA Veaceslav, MD 7/2014  

78 034580 2014.02.04 26613 2015.01.19 16,38,39,41 NATURA S.R.L.,  
publicaţie periodică, MD 

3/2014 3/2015 

79 034645 2014.02.14 26614 2015.01.21 29,30,32 REAZANOVA Elena, MD 4/2014  

80 034052 2013.11.15 26615 2015.01.22 32,35,41 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

1/2014 3/2015 

81 034661 2014.02.14 26616 2015.01.21 29,31,32,35 PINTILEI Vitalie, MD 6/2014  

82 034053 2013.11.15 26618 2015.01.21 32,35,41 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

1/2014  

83 034055 2013.11.15 26619 2015.01.21 32,35,41 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

1/2014  

84 035199 2014.05.27 26621 2015.01.22 11,35,37 AMBER-TERM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2014  

85 034740 2014.03.03 26622 2015.01.24 34,43 GHERŞTOGA Iuri, MD 5/2014 3/2015 

86 035105 2014.05.15 26623 2015.01.24 19 KERAMIN GRUP S.R.L., MD 7/2014 3/2015 

87 035074 2014.05.06 26625 2015.01.23 41 GOLBAN Rodica, MD 7/2014  

88 035146 2014.05.21 26626 2015.01.23 32,35,43 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

7/2014  

89 035178 2014.05.26 26627 2015.01.22 30 JARDAN Vladimir, MD 7/2014  

90 032872 2013.03.14 26628 2015.01.26 42 CENTRUL DE GUVERNARE 
ELECTRONICĂ, MD 

6/2013  

91 034881 2014.04.02 26629 2015.01.27 35,36,37,38, 
39,40,41,42, 

43,44,45 

CANON KABUSHIKI KAISHA, JP 6/2014  

92 035053 2014.05.05 26630 2015.01.27 04 Exxon Mobil Corporation, US 6/2014  

93 034937 2014.04.14 26631 2015.01.26 20 SOLODCENCO Dmitrii, MD 7/2014  

94 035326 2014.06.24 26632 2015.01.26 35,41 BOBOC Valentina, MD 
BOBOC Alexei, MD 

8/2014  

95 034790 2014.03.19 26633 2015.01.26 16,28,29,30, 
35,38,41 

CEBAN Corneliu, MD 5/2014 3/2015 

96 034976 2014.04.24 26634 2015.01.24 32,35 COGÎLNIC S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 

6/2014 3/2015 

97 035258 2014.06.11 26635 2015.01.26 25,35,38 DOROFEEV Anton, MD 7/2014  

98 034827 2014.03.27 26636 2015.01.27 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

7/2014  

99 034433 2014.01.02 26637 2015.01.28 41,45 SOT CAPITAL S.R.L., MD 4/2014 3/2015 

100 034804 2014.03.21 26638 2015.01.28 30,43 VIERU Inesa, MD 6/2014  
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101 034824 2014.03.25 26639 2015.01.28 01,02,03,04, 
05,06,07,08, 
09,10,11,12, 
13,14,15,16, 
17,18,19,20, 
21,22,23,24, 
25,26,27,28, 
29,30,31,32, 
33,34,35,36, 

37,38,39, 
40,41,42, 
43,44,45 

AVT-PROIECT S.R.L., MD 5/2014  

102 033959 2013.11.04 26640 2015.01.30 16,35,41 BORŞEVICI Andrei, MD 2/2014 3/2015 

103 034748 2014.03.06 26641 2015.01.29 35 PASCARU Adrian, MD 5/2014 3/2015 

104 034844 2014.03.28 26642 2015.01.28 43 FAMILIA DARII S.R.L., MD 5/2014  

105 035148 2014.05.20 26643 2015.01.28 06,35 CHIHAI Iurii, MD 7/2014  

106 035256 2014.06.10 26644 2015.01.29 03 Obshchestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennost'yu 
"Koordiniruyushchy raspredelitel'ny 
tsentr "EFKO-Kaskad", RU 

7/2014  

107 033433 2013.07.10 26645 2015.01.30 35 CHELTUIALA Radu, MD 10/2013 3/2015 

108 033649 2013.08.20 26646 2015.01.30 05 RODIAFARM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

11/2013 3/2015 

109 034478 2014.01.17 26647 2015.01.30 11,21,35 OBSCHESTVO S 
OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 
"AQUAPHOR", RU 

2/2014 3/2015 

110 035224 2014.06.03 26648 2015.01.30 05,09,10, 
35,44 

TOMAŞ Tatiana, MD 7/2014  

111 035246 2014.06.06 26649 2015.01.30 05 Abdi Ibrahim Ilaç Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi, TR 

7/2014  

112 035084 2014.05.06 26650 2015.01.29 25,35 PITUŞCAN Ruslan, MD 7/2014  

113 033686 2013.08.20 26651 2015.01.29 36 MOLDOVA REALTY S.R.L., MD 
REALTY CAPITAL S.R.L.,  
organizaţie de microfinanţare, MD 

12/2013 3/2015 

114 034102 2013.11.25 26656 2014.11.06 35 MOROŞAN  Veaceslav, MD 1/2014  

115 034159 2013.12.02 26657 2014.11.26 19 PATRICONS S.R.L., MD 3/2014  

116 034467 2014.01.13 26659 2014.12.10 05 Gilead Sciences Ireland UC, IE 6/2014  

117 034468 2014.01.13 26660 2014.12.08 05 Gilead Sciences Ireland UC, IE 6/2014  

118 035168 2014.05.22 26661 2015.01.12 05 Gilead Sciences Ireland UC, IE 7/2014  

119 035169 2014.05.22 26662 2015.01.12 05 Gilead Sciences Ireland UC, IE 7/2014  

120 034929 2014.04.11 26663 2014.12.12 06 ARES UT S.A., MD 6/2014  

121 034039 2013.11.14 26681 2015.02.06 34 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

3/2014  

122 031448 2012.07.10 26696 2015.02.10 01,16 CEPOI Victor, MD 10/2012 3/2015 

123 031876 2012.10.04 26705 2015.02.10 32,33 VINĂRIA CĂINARI S.R.L., MD 11/2012  

124 032952 2013.04.09 26706 2015.02.12 16 CARACICOVSCAIA-RAILEAN 
Ecaterina, MD 

6/2013 3/2015 

125 032243 2012.12.04 26720 2015.02.16 32,35 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

2/2013 3/2015 

126 031821 2012.09.26 26725 2015.01.05 41 Maharishi Vedic University Limited, 
MT 

6/2013  

127 031854 2012.10.03 26730 2015.02.17 38 BASARADIO S.R.L., MD 1/2013 3/2015 

128 034914 2014.04.11 26735 2015.01.09 43 CEZAR-GRUP S.R.L., MD 5/2014 3/2015 
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Lista m ărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. 

BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2R 614 2024.03.17 01,03,07, 
09,16 

Xerox Corporation, US 
45 Glover Ave., P.O. Box 4505, Norwalk,  
Connecticut 06856, Statele Unite ale Americii 

 11/1994 

2 2R 617 2024.03.17 34 ESSENTRA INTERNATIONAL LIMITED, GB 
Avebury House, 201-249 Avebure Boulevard,  
Milton Keynes, MK9 1AU, Regatul Unit 

 11/1994 

3 2R 1295 2024.05.06 01 Sigma-Aldrich Co., LLC, US 
3050 Spruce Street, St. Louis, Missouri 63103, 
Statele Unite ale Americii 

 5/1995 

4 2R 1296 2024.05.06 01 Sigma-Aldrich Co., LLC, US 
3050 Spruce Street, St. Louis, Missouri 63103, 
Statele Unite ale Americii 

 5/1995 

5 2R 1405 2024.04.20 22,24 Propex Operating Company LLC, US 
1110 Market Street, Suite 300 Chattanooga, 
TN 37402, Statele Unite ale Americii 

 5/1995 

6 2R 1416 2024.08.12 03 Procter & Gamble Manufacturing Cologne 
GmbH, DE 
Wilhelm-Mauser-Straße 40, 50827 Köln,  
Germania 

 5/1995 

7 2R 1616 2024.09.16 03 fit GmbH, DE 
Am Werk 9, 02788 Zittau OT Hirschfelde,  
Germania 

 6/1995 

8 2R 2016A 2024.11.01 03,05,25,30 Kao Kabushiki Kaisha  
(also trading as Kao Corporation), JP 
14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-Chome,  
Chuo-Ku, Tokyo, Japonia 

 9/1995 

9 2R 2017A 2024.11.01 08,18,21 Kao Kabushiki Kaisha  
(also trading as Kao Corporation), JP 
14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-Chome,  
Chuo-Ku, Tokyo, Japonia 

 9/1995 

10 2R 2081 2024.11.22 01 RHODIA CHIMIE, FR 
25 rue de Clichy - 75009 PARIS, Franţa 

 9/1995 

11 2R 2084 2024.11.01 25 CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED, IE 
Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown Corporate  
Park 2 Blanchardstown, Dublin 15, Irlanda 

 9/1995 

12 2R 2151 2024.12.08 05 MONSANTO TECHNOLOGY LLC, a Delaware  
Limited Liability Company, US 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis,  
Missouri, Statele Unite ale Americii 

 10/1995 

13 2R 2196 2024.12.09 33 BISQUIT DUBOUCHE ET CIE, FR 
90 boulevard de Paris, 16100, COGNAC, Franţa 

 11/1995 

14 2R 2256 2024.11.22 01 RHODIA CHIMIE, FR 
25 rue de Clichy - 75009 PARIS, Franţa 

 11/1995 

15 2R 2265 2024.12.02 05 Valeant Sp. z o.o. sp. j., PL 
ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, Polonia 

 11/1995 

16 2R 2406 2024.01.18 33 Skyy Spirits, LLC, US 
1255 Battery Street, Suite 500, San Francisco,  
California 94111, Statele Unite ale Americii 

4/1995 12/1995 

17 2R 2486 2024.10.10 05 Swiss Pharma International AG, CH 
Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich, Elveţia 

 12/1995 

18 2R 2495 2024.10.31 17 Metso Minerals (Sweden), SE 
Box 132, 231 22 TRELLEBORG, Suedia 

 12/1995 



MD - BOPI 3/2015                                                                                             TRADEMARKS 
 

 118

 

1 2 3 4 5 6 7 

19 2R 2608 2024.12.19 31 HY-LINE INTERNATIONAL,  
an Iowa Partnership, US 
1755 West Lakes Parkway, Box 65190, West 
Des Moines, Iowa 50266, Statele Unite ale 
Americii  

 12/1995 

20 2R 2648 2024.12.20 25,28 ARENA DISTRIBUTION S.A., CH 
Via Maggio 1, 6900 Lugano, Elveţia  

 1/1996 

21 2R 2685 2024.12.30 05 AWD.pharma GmbH & Co. KG, DE 
Leipziger Strasse 7-13, D-01097 Dresden,  
Germania 

 1/1996 

22 2R 2715 2024.12.30 32 Libby‘s Brand Holding Limited, VG 
Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice 

 1/1996 

23 2R 2751 2024.12.28 18,25 OSHKOSH B'GOSH, INC.,  
corporaţia statului Delaware, US 
3438 Peachtree Road, Suite 1800, NE, Atlanta,  
Georgia 30326, Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

24 2R 2858 2024.12.30 01 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

25 2R 2862 2024.12.30 17 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

26 2R 2872 2024.12.30 05 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

27 2R 2873 2024.12.30 05 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

28 2R 2885 2024.12.12 03,05,16 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,  
corporaţie din statul Delaware, US 
345 Park Avenue, New York, New York 10154,  
Statele Unite ale Americii 

 1/1996 

29 2R 2902 2024.12.09 03 PUIG FRANCE,  
Société par actions simplifiée, FR 
65-67 avenue des Champs Elysées, 75008 
Paris, Franţa 

 1/1996 

30 2R 2903 2024.12.09 03 PUIG FRANCE,  
Société par actions simplifiée, FR 
65-67 avenue des Champs Elysées, 75008 
Paris, Franţa 

 1/1996 

31 2R 2908 2024.12.30 05,29,30,31 Libby‘s Brand Holding Limited, VG 
Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice 

 1/1996 

32 2R 2919 2024.09.02 03 Procter & Gamble Tüketim Mallari Sanayi A.S.,  
TR 
Icerenkoy Mahallesi Askent Sokak No: 3A Ozel 
Isyeri, 14-15-16-17-18-19-20-21 Atasehir,  
Istanbul, Turcia 

 1/1996 

33 2R 2990 2024.12.30 19 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

34 2R 2992 2024.12.30 01,17 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

35 2R 2996 2024.12.30 01 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

36 2R 2997 2024.12.30 22,27 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

37 2R 3006 2024.12.14 25,33 ALFRED DUNHILL LIMITED, GB 
15 HILL STREET, LONDON W1J 5QT,  
Regatul Unit 

 2/1996 

38 2R 3011 2024.12.28 10 VYGON S.A., FR 
5/11, rue Adeline, 95440 ECOUEN, Franţa 

 2/1996 

39 2R 3013 2024.12.28 33 DUCA DI SALAPARUTA S.p.A., IT 
Via Vincenzo Florio 1, 91025 Marsala, Trapani,  
Italia 

 2/1996 
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40 2R 3024 2024.12.28 09 Warner Music UK Limited, GB 
27 Wrights Lane, London W8 5SW, Regatul Unit 

 2/1996 

41 2R 3036 2024.12.30 25 Jantzen Apparel, LLC.,  
a Delaware limited liability company, US 
3000 NW 107 Ave, Miami, FL, 33172,  
Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

42 2R 3037 2024.12.30 25 Jantzen Apparel, LLC.,  
a Delaware limited liability company, US 
3000 NW 107 Ave, Miami, FL, 33172,  
Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

43 2R 3040 2024.12.30 05 Dow AgroSciences LLC, US 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana  
46268, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

44 2R 3042 2024.12.28 07 JOY MM DELAWARE, INC.,  
corporaţia statului Delaware, US 
Little Falls Centre II, 2751 Centerville Road, 
Suite 342, Wilmington, Delaware 19808,  
Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

45 2R 3052 2024.12.30 24 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

46 2R 3061 2024.12.30 01,02 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

47 2R 3062 2024.12.30 01,02,17 E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

48 2R 3066 2024.12.29 07,09,11,37 Premark FEG L.L.C., US 
1300 N. Market Street, Suite 504, Wilmington, 
Delaware 19801, Statele Unite  ale Americii 

 2/1996 

49 2R 3067 2024.12.30 01,02,17, 
21,22 

E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 
19898, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

50 2R 3099 2024.12.30 04 VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, GB 
1 Royal Bank Place, Buchanan Street, Glasgow, 
G1 3AA, Scotland, Regatul Unit 

 2/1996 

51 2R 3100 2024.12.30 02 PPG INDUSTRIES OHIO, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, US 
3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 
44111, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

52 2R 3113 2024.12.28 01,05,09,10, 
20,21,24,25, 

29,35,37, 
39,42 

BAXTER INTERNATIONAL INC.,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,  
Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

53 2R 3114 2024.12.28 09,11 TEFAL, FR 
15 Avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89,  
74150 Rumilly, Franţa 

 2/1996 

54 2R 3115 2024.12.28 21 TEFAL, FR 
15 Avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89,  
74150 Rumilly, Franţa 

 2/1996 

55 2R 3117 2024.12.29 07,08,09, 
11,21 

CANDY HOOVER GROUP S.R.L., IT 
Via Comolli 16, 20861 Brugherio,  
Monza e Brianza, Italia 

 2/1996 

56 2R 3118 2024.12.29 07,08,09, 
11,21 

CANDY HOOVER GROUP S.R.L., IT 
Via Comolli 16, 20861 Brugherio,  
Monza e Brianza, Italia 

 2/1996 

57 2R 3162 2024.12.20 09 WEA INTERNATIONAL INC.,  
corporaţia statului Delaware, US 
1633 Broadway, New York, New York 10019, 
Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

58 2R 3166 2024.12.20 09 WBR/SIRE VENTURES, INC., US 
3300 Warner Boulevard, Burbank California  
91505, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 
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59 2R 3199 2024.12.30 05 MITSUI CHEMICALS AGRO, INC., JP 
5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku,  
Tokyo, Japonia 

 2/1996 

60 2R 3256 2024.12.28 09 CORNING INCORPORATED,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului New York, US 
One Riverfront Plaza, Corning, State of New 
York 14831, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

61 2R 3257 2024.12.29 01,04 Illinois Tool Works Inc.,  
corporaţie din Statul Delaware, US 
3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois  
60026, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

62 2R 3262 2024.12.30 19,21 Illinois Tool Works Inc.,  
corporaţie din Statul Delaware, US 
3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois  
60026, Statele Unite ale Americii  

 3/1996 

63 2R 3275 2024.12.16 09 Toshiba Tec Kabushiki Kaisha  
(Toshiba Tec Corporation), JP 
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japonia 

 3/1996 

64 2R 3281 2024.12.28 07,09 SNA HOLDINGS INC.,  
corporaţia statului Delaware, US 
1105 North Market Street, Wilmington,  
Delaware, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

65 2R 3282 2024.12.28 07,09 SNA HOLDINGS INC.,  
corporaţia statului Delaware, US 
1105 North Market Street, Wilmington,  
Delaware, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

66 2R 3292 2024.12.30 03,05 EVYAP SABUN YAĞ, GLISERIN SANAYI  
VE TICARET A.Ş., TR 
Ayazağa, Cendere Yolu 10, 34396, Levent,  
Istanbul, Turcia 

 3/1996 

67 2R 3298 2024.12.30 01,02,03,04, 
05,16,19 

Chevron Intellectual Property LLC, US 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,  
CA 94583, Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

68 2R 3320 2024.11.11 19,25 CLUETT, PEABODY & CO., INC.,  
corporaţia statului Delaware, US 
200 Madison Avenue, New York, NY 10016,  
Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

69 2R 3344 2024.08.04 01 Hercules Incorporated, US 
500 Hercules Road, Wilmington, Delaware  
19808, Statele Unite ale Americii 

9/1995 3/1996 

70 2R 3364 2024.11.09 07,09,11, 
37,38 

ALCATEL LUCENT, FR 
148/152, route de la Reine,  
92100 Boulogne-Billancourt, Franţa  

 3/1996 

71 2R 3388 2024.12.28 33 Pernod Ricard USA, LLC,  
a Delaware Limited Liability Company, US 
100 Manhattanville Road, Purchase, NY 10577,  
Statele Unite ale Americii 

 3/1996 

72 2R 3454 2024.12.19 31 HY-LINE INTERNATIONAL,  
an Iowa Partnership, US 
1755 West Lakes Parkway, Box 65190,  
West Des Moines, Iowa 50266,  
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

73 2R 3476 2024.12.28 09,11,21 TEFAL, FR 
15 Avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89,  
74150 Rumilly, Franţa 

 4/1996 

74 2R 3480 2024.12.29 18,25 Playboy Enterprises International, Inc., US 
P.O. Box 16373, Beverly Hills, CA 90209,  
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

75 2R 3499 2024.12.30 30 KELLOGG COMPANY, US 
One Kellogg Square, P.O. Box 3599,  
Battle Creek, MI 49016-3599, Statele Unite  
ale Americii 

 4/1996 

76 2R 3500 2024.12.30 30 KELLOGG COMPANY, US 
One Kellogg Square, P.O. Box 3599,  
Battle Creek, MI 49016-3599,  
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 
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77 2R 3513 2024.12.22 09,11 LEGRAND FRANCE, FR 
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, 
87000 LIMOGES, Franţa 

 4/1996 

78 2R 3535 2024.12.22 10,25,26 Triumph Intertrade AG, CH 
5330 Bad Zurzach, Elveţia 

 4/1996 

79 2R 3536 2024.12.22 10,25,26 Triumph Intertrade AG, CH 
5330 Bad Zurzach, Elveţia 

 4/1996 

80 2R 3544 2024.12.26 11 Valeo Vision, société par actions simplifiée, FR 
34, rue Saint-André, 93012 Bobigny, Franţa 

 4/1996 

81 2R 3551 2024.12.30 03,05,10, 
14,18,21 

FD MANAGEMENT, INC., US 
300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 
19801, Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

82 2R 3558 2024.12.30 09 Konica Minolta, Inc., JP 
2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japonia 

 4/1996 

83 2R 3571 2024.12.28 29 SUNSWEET GROWERS INC., US 
901 N. Walton Street, Yuba City, California  
95993, Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

84 2R 3631 2024.10.10 33 Pernod Ricard USA, LLC,  
a Delaware Limited Liability Company, US 
100 Manhattanville Road, Purchase, NY 10577, 
Statele Unite ale Americii 

 4/1996 

85 2R 3633 2024.12.14 33 PERNOD, FR 
120 avenue du Maréchal Foch,  
94000 CRETEIL, Franţa 

 4/1996 

86 2R 3683 2024.03.30 09,38 IRIDIUM SATELLITE LLC, US 
1750 Tysons Boulevard, Suite 1400, McLean,  
Virginia 22102, Statele Unite ale Americii 

9/1995 5/1996 

87 2R 3704 2024.10.18 33 S.C. Angelli Spumante & Aperitive S.R.L., RO 
Bd. Iuliu Maniu no. 341 - 359, Sector 6,  
RO-061127 Bucureşti, România 

11/1995 5/1996 

88 2R 3820 2024.12.22 05 ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA S.P.A., IT 
Via Carnia 26, Milano, Italia 

2/1996 8/1996 

89 2R 3821 2024.12.22 05 ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA S.P.A., IT 
Via Carnia 26, Milano, Italia 

2/1996 8/1996 

90 2R 3932 2024.11.01 25 CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED, IE 
Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown Corporate 
Park 2 Blanchardstown, Dublin 15, Irlanda 

2/1996 10/1996 

91 2R 3944 2024.12.28 07 CUMMINS FILTRATION INC., US 
500 Jackson Street, Columbus, Indiana,  
Statele Unite ale Americii 

4/1996 10/1996 

92 2R 4035 2024.05.26 36 BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ S.A., MD 
Str. A. Puşkin nr. 26,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

1/1996 11/1996 

93 2R 4065 2025.02.13 02 PPG Industries Ohio, Inc.,  
corporaţia statului Delaware, US 
3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
Statele Unite ale Americii 

6/1996 11/1996 

94 2R 4156 2024.12.29 34 General Cigar Co., Inc., US 
10900 Nuckols Road, Suite 100, Glen Allen, VA 
23060, Statele Unite ale Americii 

4/1996 11/1996 

95 2R 4198 2024.12.29 07,12,37 CUMMINS INC.,  
corporation of the State of Indiana, US 
500 Jackson Street, Columbus, Indiana,  
Statele Unite ale Americii 

5/1996 12/1996 

96 2R 4199 2024.12.29 07,12,37 CUMMINS INC.,  
corporation of the State of Indiana, US 
500 Jackson Street, Columbus, Indiana,  
Statele Unite ale Americii 

5/1996 12/1996 

97 2R 4223 2025.01.25 33 Kobrand Corporation, US 
1 Manhattanville Road, 4th Floor Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

7/1996 12/1996 

98 2R 4265 2025.05.17 01 MITSUI CHEMICALS AGRO, INC., JP 
5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku,  
Tokyo, Japonia 

6/1996 1/1997 



MD - BOPI 3/2015                                                                                             TRADEMARKS 
 

 122

 

1 2 3 4 5 6 7 

99 2R 4528 2024.12.30 33 BARZA ALBĂ S.A., MD 
Str. Victoriei nr. 49,  
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova  

7/1996 4/1997 

100 2R 4620 2025.01.25 33 BARZA ALBĂ S.A., MD 
Str. Victoriei nr. 49,  
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova 

9/1996 5/1997 

101 2R 6305 2025.02.23 07,08, 
09,11 

MEZON S.A., MD 
Bd. Moscova nr. 21,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

6/1997 4/1999 

102 R 12471 2024.10.22 29,35,43 CRIMELA-SOR  S.R.L., MD 
Str. Cosăuţi nr. 10,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 

2/2005 7/2005 

103 R 12607 2025.01.24 05 NEW TONE S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Nichita Smochină nr. 29,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

3/2005 8/2005 

104 R 12611 2025.02.25 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 
Str. Crinilor nr. 5, MD- 4829,  
Porumbeni, Criuleni, Republica Moldova 

4/2005 9/2005 

105 R 12786 2024.07.27 36 Banca Comercială "MOBIASBANCĂ - Groupe  
Societe Generale" S.A., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

5/2005 10/2005 

106 R 12891 2024.11.05 05,35 UCRFARMTRADE S.R.L., MD 
Str. Grădina Botanică nr. 14, bloc 4,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

6/2005 11/2005 

107 R 13023 2024.11.10 12,35,37 FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  
(cunoscută în comerţ şi ca Fuji Heavy  
Industries Ltd.), JP 
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japonia 

7/2005 12/2005 

708 R 13024 2024.11.10 07,12,35,37 FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  
(cunoscută în comerţ şi ca Fuji Heavy  
Industries Ltd.), JP 
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japonia 

7/2005 12/2005 

109 R 13108 2024.10.29 16,35,38, 
41,43 

BORŞEVICI Andrei, MD 
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

8/2005 1/2006 

110 R 13116 2024.11.10 07,12,35,37 FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  
(cunoscută în comerţ şi ca Fuji Heavy  
Industries Ltd.), JP 
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japonia 

8/2005 1/2006 

111 R 13117 2024.11.10 12,35,37 FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  
(cunoscută în comerţ şi ca Fuji Heavy  
Industries Ltd.), JP 
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japonia 

8/2005 1/2006 

112 R 13118 2024.11.10 12,35,37 FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  
(cunoscută în comerţ şi ca Fuji Heavy  
Industries Ltd.), JP 
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japonia 

8/2005 1/2006 

113 R 13119 2024.11.10 12,35,37 FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  
(cunoscută în comerţ şi ca Fuji Heavy  
Industries Ltd.), JP 
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japonia 

8/2005 1/2006 

114 R 13120 2024.11.10 12,35,37 FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  
(cunoscută în comerţ şi ca Fuji Heavy  
Industries Ltd.), JP 
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japonia 

8/2005 1/2006 

115 R 13121 2024.11.10 12,35,37 FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA  
(cunoscută în comerţ şi ca Fuji Heavy  
Industries Ltd.), JP 
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japonia 

8/2005 1/2006 

116 R 13178 2024.10.28 33 Vinăria-Bardar S.A., întreprindere mixtă,  
fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,  
Bardar, Chişinău, Republica Moldova 

9/2005 2/2006 
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117 R 13202 2024.11.18 20,35 BALZHYK Artur, UA 
Bd. Frantsuzsky, Nr. 43, ap. 18,  
or. Odesa, 65044, Ucraina 

9/2005 2/2006 

118 R 13308 2024.10.19 16,41 CIORĂNICĂ-GAVRILIŢĂ Rodica, MD 
Str-la 4 Vovinţeni nr. 1, MD-2008,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

10/2005 3/2006 

119 R 13329 2024.12.22 16,35 TBWA INTERNATIONAL B.V., NL 
Generaal Vetterstraat 82, 1059BW Amsterdam,  
Olanda 

10/2005 3/2006 

120 R 13396 2025.01.04 16 Tikkurila Oyj, FI 
Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, Finlanda 

11/2005 4/2006 

121 R 13443 2025.01.19 25,35 CEAICOVSCHI Angela, MD 
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

11/2005 4/2006 

122 R 13462 2024.06.21 35,41, 
43,44 

MANDARIN S.R.L., MD 
Drumul Viilor nr. 20,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

12/2005 5/2006 

123 R 13473 2024.10.07 33 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova  

12/2005 5/2006 

124 R 13474 2024.11.18 09,11,35, 
37,39,42 

ACCENT TEHNO S.A., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 67, bloc B,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

12/2005 5/2006 

125 R 13475 2024.11.24 16,35,36, 
38,41,42 

PROFIT S.A., revistă, publicaţie periodică, MD 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 76,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

12/2005 5/2006 

126 R 13480 2024.12.23 32 Publicine acţionerne tovarîstvo  
"KARLSBERG UCRAINA", UA 
vul. Sapojnikova, 6, m. Zaporijjea, 69076,  
Ucraina 

12/2005 5/2006 

127 R 13481 2024.12.23 32 Publicine acţionerne tovarîstvo  
"KARLSBERG UCRAINA", UA 
vul. Sapojnikova, 6, m. Zaporijjea, 69076,  
Ucraina 

12/2005 5/2006 

128 R 13525 2024.12.20 11 WEBASTO Termo & Comfort Hungária Kft., HU 
H-1135 Budapest, Szt. László út 73, Ungaria 

12/2005 5/2006 

129 R 13535 2025.02.22 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  
(also trading as Toyota  Motor Corporation), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

12/2005 5/2006 

130 R 13550 2025.02.18 06,37 ALUGLASS S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova  

12/2005 5/2006 

131 R 13618 2025.02.22 35,43 VILA VERDE S.R.L., MD 
Str. Grenoble nr. 110, MD-2019,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

1/2006 6/2006 

132 R 13790 2025.01.28 35,43,44,45 VIVASAN CO S.R.L., MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 27,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

3/2006 8/2006 

133 R 13857 2025.04.19 32,33 OOO ATP "Bîtovik", RU 
Str. Garajnaia, 3, p. Malahovka, r-n Liubereţkii, 
Moskovskaia oblasti, 140032, Federaţia Rusă 

3/2006 8/2006 

134 R 13858 2025.04.19 32,33 OOO ATP "Bîtovik", RU 
Str. Garajnaia, 3, p. Malahovka, r-n Liubereţkii, 
Moskovskaia oblasti, 140032, Federaţia Rusă 

3/2006 8/2006 

135 R 13864 2024.10.01 35,38,45 DEMIMAX GRUP INFOMARKET S.R.L.,  
agenţie de presă, MD 
Str. Independenţei nr. 54, ap. 22,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

9/2005 8/2006 

136 R 13887 2025.03.30 07,09,11,35 UNITED ELECTRIC INDUSTRY S.R.L., MD 
Str-la Studenţilor nr. 2/4,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

3/2006 9/2006 

137 R 13888 2025.05.26 35,40 Metalferos S.A., MD 
Str. Feroviarilor nr. 1, bloc 3,  
MD-2055, Vatra, Chişinău, Republica Moldova 

4/2006 10/2006 
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138 R 13940 2025.04.19 32,33 OOO ATP "Bîtovik", RU 
Str. Garajnaia, 3, p. Malahovka, r-n Liubereţkii, 
Moskovskaia oblasti, 140032, Federaţia Rusă 

4/2006 9/2006 

139 R 13955 2025.04.29 35,38,41 RFE/RL, Inc., corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 
1201 Connecticut Avenue, NW, Suite 400, 
Washington, DC 20036, Statele Unite  
ale Americii 

4/2006 9/2006 

140 R 14018 2025.01.11 29,32,35 SUCCES S.A., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 81,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

5/2006 10/2006 

141 R 14578 2025.04.29 35,38,41 RFE/RL, Inc., corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 
1201 Connecticut Avenue, NW, Suite 400, 
Washington, DC 20036, Statele Unite  
ale Americii 

10/2006 3/2007 

142 R 15950 2025.04.08 33 Brown-Forman Finland Ltd., a company duly  
organized and existing under the Laws of  
Finland, FI 
Porkkalankatu 24, 00180 HELSINKI, Finlanda 

4/2006 2/2008 

143 R 17974 2025.04.08 33 Brown-Forman Finland Ltd., a company duly  
organized and existing under the Laws of  
Finland, FI 
Porkkalankatu 24, 00180 HELSINKI, Finlanda 

2/2008 5/2009 

144 R 18249 2025.01.21 29 TANIO, S.A., ES 
C/Notario Rull, 41 -43205 REUS-TARRAGONA, 
Spania 

2/2009 8/2009 

145 R 18250 2025.01.21 29 TANIO, S.A., ES 
C/Notario Rull, 41 -43205 REUS-TARRAGONA, 
Spania 

2/2009 8/2009 
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IV 

Indica ţii geografice, denumiri de origine, 
specialit ăţi tradi ţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de 
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor 
bilaterale, la care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de 
utilizare a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, 
licenţiate şi nu pot face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o 
cerere privind acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine 
şi specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; 
cererile privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o 
indicaţie geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de 
origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de 
utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată.  

 

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the AGEPI, 

as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use 
thereof. A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed 
and it may not form a subject matter of any real rights. 

Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or 
protected geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to 
use it. 

 
 

P
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In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; 
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected 
geographical indication. 
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Indica ţii geografice, denumiri de origine, specialit ăţi 
tradi ţionale garantate pentru care este solicitat ă 

protec ţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 
traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor 
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri de origine, a 

unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law 
no. 66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against 
the grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in 
writing with AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

Î 

I



MD - BOPI 3/2015                                          GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

 128

 

Lista denumirilor de origine pentru care se solicit ă 
protec ţie în Republica Moldova conform Aranjamentului  
de la Lisabona privind protec ţia denumirilor de origine  

a produselor şi înregistrarea lor interna ţional ă 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 
internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

denumirea de origine a produsului, transliteraţia / traducerea acesteia, după caz, denumirea 
produsului  

 
Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliteraţia / 
traducerea 

Produsul 

1 AO 0958 2014.11.06 IT SALVA CREMASCO - Caşcaval 

 
 
 

Lista denumirilor de origine c ărora le-a fost acordat ă 
protec ţie în Republica Moldova în februarie 2015, conform 

Aranjamentului de la Lisabona privind protec ţia 
denumirilor de origine a produselor şi înregistrarea lor 

interna ţional ă  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 
internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

denumirea de origine a produsului,  transliterarea / traducerea acesteia, după caz, denumirea 
produsului  

 
Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Cod 
ST.3 
OMPI 

 

Denumirea de origine Transliterarea /  
traducerea 

Produsul 

1 AO 0929 2014.05.05 IT MONTASIO - caşcaval 

2 AO 0931 2014.05.05 IT MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA - caşcaval 
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V 
Design industrial / Industrial design  

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certifi-
catele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale 
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established 
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial design 
registration certificates, and industrial designs renewed under the national procedure shall be published 
in this Section. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGR AFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RE LATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD S T. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Number of the certificate  

(15)  Data înregistrării  

 Date of the registration 

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

 Expected expiration date of the registration  

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of the industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of the application  

(22)  Data de depozit  

 Date of filing of the application 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of the exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Data relating to priority under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of the priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Date of filing of the priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMA ŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLET IN OF INDUSTRIAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of published industrial designs 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare (semestrial) 

 List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the numerical index (half-yearly) 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the ICID classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L  Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of refused industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L L ista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale  

 List of owners deprived of rights by non-payment of fees for issuance of industrial design registration 
certificates 

MK4L  Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs  

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of 
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (9) Cl. 04-01  

(21) f 2014 0076 
(22) 2014.12.19 
(28) 3 

(71) KRALIN Alexandr Sergheevici, RU 
Str. Generalul Liziucov nr. 46, ap. 151, 
394053, Voronej, Federaţia Rusă 

 

 BELYAEV Vitalii Alexandrovici, RU 

Str. Pereuloc Zemnuhov nr. 18 A, ap. 98, 
394062, Voronej, Federaţia Rusă 

(72) KRALIN Alexandr Sergheevici, RU    

 BELYAEV Vitalii Alexandrovici, RU 
(74) Goremîchina Ludmila 
(54) Mânere pentru m ături, m ătură 

 
(55) 

 
 

 

 

 
1  2  3 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 11-02  

(21) f 2015 0006 

(22) 2015.02.10 
(28) 1 

(71) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 151, 

 MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
(72) JIGLIŢCHI Veaceslav, MD 
(54) Trofeu  

 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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f 2015 0006 
 

  

1.1  1.2  1.3 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 12-06  

(21) f 2015 0003 

(22) 2015.02.03 
(28) 2 
 

 

(71) FRIPTU Ion, MD 
Str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, ap. 20,  

MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 
(72) FRIPTU Ion, MD 
 FRIPTU Eugeniu, MD 
(54) Nave maritime  

 
(55) 

 
 

1.1  1.2 
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(21)   f 2015 0003 
 

 

 
1.3  2.1 

 

 

 

2.2  2.3 

 

 
 

(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2014 0069 
(22) 2014.10.31 

(23) 2014.10.22; FARMER, Chişinău, MD 
(28) 2 

(71) MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) GLADCOV Serghei, MD 
(54) Etichete  

 

(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(21) f 2014 0069 
 

 

1  2 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2015 0005 

(22) 2015.02.09 
(28) 2 
(57)  Culori revendicate:  

 modelul 1 - galben de diferite nuanţe, 
portocaliu, alb, cafeniu de diferite nuanţe, bej;  

 modelul 2 - albastru, sur, galben de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe 

(71) CERNOROTOV Grigorii, MD 
Str. Valea Crucii nr. 6, ap. 205, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) CERNOROTOV Grigorii, MD 
(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Etichete  

 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(21) f 2015 0005 
 

 

 

 

1  2 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2015 0004 

(22) 2015.02.06 
(28) 1 

(71) POIANA CODRILOR S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 

MD-6829, Ulmu, Ialoveni, Republica Moldova 
(54) Simbol grafic  

 

(55) 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  

de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit,  
clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului  
şi modelului industrial), titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI  

în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
Nr. de 
desene  
şi modele 
industriale 

(nr. desenu-
lui şi modelu-
lui industrial)  

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. 

BOPI 

1 1615 2015.02.20 2019.05.22 f 2014 0037 2014.05.22 09-01 2 (5, 8) FABRICA DE STICLĂ  
DIN CHIŞINĂU, 
ÎNTREPRINDERE DE STAT, 
MD 
Str. Transnistria nr. 20,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

7/2014 

2 1616 2015.02.18 2019.08.25 f 2014 0052 2014.08.25 09-05 3 COMPLEX-TOTAL S.R.L., 
MD 
Str. Gheorghe Tudor nr. 10, 
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 

10/2014 

3 1617 2015.02.16 2019.06.20 f 2014 0042 2014.06.20 09-07 1 CAPŢAN Alexandr, MD 
Str. Matei Basarab nr. 5, 
bloc 5, ap. 87, MD-2045, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

8/2014 

4 1618 2015.02.18 2019.04.07 f 2014 0028 2014.04.07 32-00 3 ŞTEŢCO ALEXANDRU, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19/1, 
ap. 127, MD-2075, Chişinău,  
Republica Moldova 

8/2014 

5 1619 2015.02.18 2019.07.24 f 2014 0047 2014.07.24 32-00 1 SMIRNOV Vladimir, MD 
Str. Mincu nr.11, ap. 14,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

10/2014 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în februarie 2015  

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 1590 09-01 f 2013 0111 2013.11.12 1 EURO-ALCO S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

12/2014 

2 1591 09-01 f 2014 0022 2014.03.26 1 EURO-ALCO S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

12/2014 

3 1592 09-01 f 2014 0024 2014.03.28 1 EURO-ALCO S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

12/2014 

4 1593 09-01 f 2014 0030 2014.04.11 1 BÎRCA Natalia, MD 12/2014 

5 1594 11-02 f 2013 0104 2013.10.17 20 GÎRBU Anatolie, MD 12/2014 

6 1595 19-08 f 2013 0092 2013.09.03 1 DRAGNEV Valeriu, MD 12/2014 

7 1596 19-08 f 2013 0120 2013.12.30 21 VIORICA-COSMETIC S. A., MD 12/2014 

8 1597 19-08 f 2014 0006 2014.01.28 20 VIORICA-COSMETIC S. A., MD 12/2014 

 
 
 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului  

de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene  
şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
Nr. de desene 
şi modele  
industriale 
reînnoite 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 284 2020.05.19 f 2000 0062 2000.05.19 09-01 16 SOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP 
ÎNCHIS "FABRICA DE VINURI ŞI 
CONIACURI DIN TIRASPOL 
"KVINT", MD 
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

3/2001 
11/2001 

2 522 2018.09.24 f 2003 0086 2003.09.24 09-01 1 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI 
INDUSTRIEI ALIMENTARE AL 
REPUBLICII MOLDOVA, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica 
Moldova 

10/2003 
8/2004 

3 794 2020.03.14 f 2005 0036 2005.03.14 13-02 1 SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT INC., JP 
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, 
Tokyo 107-0062, Japonia 

9/2005 
5/2006 

4 796 2020.03.14 f 2005 0037 2005.03.14 13-03 1 SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT INC., JP 
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, 
Tokyo 107-0062, Japonia 

9/2005 
5/2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 797 2020.03.14 f 2005 0038 2005.03.14 14-03 1 SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT INC., JP 
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, 
Tokyo 107-0062, Japonia 

9/2005 
5/2006 

6 1262 2020.02.23 f 2010 0019 2010.02.23 09-01 1 OBŞCESTVO S OGRANICENNOI 
OTVETSTVENNOSTIU 
"OMSKVINPROM", RU 
Str. Krasnîi Puti, d. 63, 644043, 
Omsk, Federaţia Rusă 

5/2010 
11/2010 
2/2011 

7 1272 2020.02.17 f 2010 0018 2010.02.17 25-03 1 MAZUR Remus, MD 
Bd. Cuza - Vodă nr. 9, bloc 2, ap. 28, 
MD-2060, Chişinău, Republica 
Moldova 

5/2010 
11/2010 
2/2011 

8 1286 2019.12.21 f 2009 0078 2009.12.21 09-03 2 RAZLOGA Rostislav, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 1, ap. 87, 
MD-2044, Chişinău, Republica 
Moldova 

4/2010 
1/2011 
4/2011 

 

 
 

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  
(nr. desenului şi modelului industrial), 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)(20) 
Nr. de 
desene 

şi modele 
industriale  

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/082250 2013.11.18 THE SWATCH 

GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 
CH 

Cercei; brăţară; colier / 
Earrings; bracelet; 
necklace / Boucles 
d'oreilles; bracelet; collier 

11-01 3 2018.11.18 20/2014 

2 DM/082259 2013.11.22 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 

Cutii pentru ceasuri cu 
brăţări; ceasuri / Watch 
cases with bracelets; 
watches / Boîtes de 
montres avec bracelets; 
montres 

10-02,  
07 

4 (1, 3, 4, 
5) 

2018.11.22 20/2014 
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MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 
CH 

3 DM/082305 2013.11.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2018.11.28 21/2014 

4 DM/082319 2013.11.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2018.11.29 21/2014 

5 DM/082411 2013.12.11 ETA SA 
MANUFACTUR
E HORLOGÉRE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 16 2018.12.11 23/2014 

6 DM/082543 2013.12.24 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
LTD.), CH 

 Articole de bijuterii / 
Articles of jewellery / 
Articles de bijouterie 

11-01 6 2018.12.24 25/2014 

7 DM/082566 2014.01.06 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Buton pentru manşetă; 
nasture pentru cămasă / 
Cuff link; shirt button / 
Bouton de manchette; 
bouton de chemise 

02-07 2 2019.01.06 27/2014 

8 DM/082602 2014.01.09 HAMILTON 
INTERNATIONAL 
AG (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
SA) (HAMILTON 
INTERNATIONAL 
LTD), CH 

Carcase pentru ceasuri; 
cadrane; ceas de mână; 
ceasuri; brăţară pentru 
ceas; greutate oscilatorie  
/ Watch cases; dials; 
wristwatch; watches; 
watch bracelet; oscillating 
weight / Boîtiers de 
montre; cadrans; montre-
bracelet; montres; 
bracelet de montre; 
masse oscillante 

10-02, 07 23 2019.01.09 27/2014 

9 DM/082638 2014.01.17 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. 
LTD.) 
(MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2019.01.17 28/2014 

10 DM/082743 2014.01.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2019.01.28 30/2014 

11 DM/082755 2013.12.09 
 

2013.06.12,  
2013 04572, 

TR 

IPEK KAGIT 
SANAYI VE 
TICARET 
ANONIM 
SIRKETI, TR 

Dozatoare de hârtie /  
Paper dispensers / 
Distributeurs de papier 

23-02 4 2018.12.09 23/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 DM/082800 2014.02.05 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 
CH 

Articole de bijuterii / 
Pieces of jewellery / 
Articles de bijouterie 

11-01 7 2019.02.05 31/2014 

13 DM/083096 2014.03.06 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Inel; brăţări; brelocuri; 
cercei; pandantiv (colier) / 
Finger ring; bracelets; 
charms; earrings; pendant 
(necklace) / Bague; 
bracelets; breloques; 
boucles d'oreilles; collier 
pendentif 

11-01 9 2019.03.06 36/2014 

14 DM/083128 2014.03.12 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Articole de bijuterii / 
Jewelry articles / Articles 
de joaillerie et bijouterie 

11-01 2 2019.03.12 36/2014 

15 DM/083152 2014.03.19 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Cercei / Earrings / 
Boucles d'oreilles 

11-01 1 2019.03.19 37/2014 

16 DM/083172 2014.03.17 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Inel; brăţară / Finger ring; 
bracelet / Bague; bracelet 

11-01 2 2019.03.17 37/2014 

17 DM/083366 2013.11.09 PATROIS 
GUILLAUME, FR 

Construcţie modulară / 
Modular building / 
Construction modulaire 

25-02 1 2018.11.09 16/2014 

18 DM/083374 2014.02.15 PATROIS 
GUILLAUME, FR 

Construcţii modulare / 
Modular buildings / 
Constructions modulaires 

25-02 2 2019.02.15 17/2014 

19 DM/083437 2013.07.25 JOINT STOCK 
COMPANY 
GAZPROM 
NEFT, RU 

Recipient / Canister / 
Bidon 

09-02 1 2018.07.25 18/2014 

20 DM/083479 2014.04.17 JT 
INTERNATIONAL 
S.A., CH 

Pachet pentru ţigări / 
Cigarette packet / Paquet 
à cigarettes 

09-03 1 2019.04.17 19/2014 

21 DM/083517 2014.05.07 
 

2013.11.25, 
002351338-
0001, EM; 

2013.11.25,  
002351346-
0001, EM;  

2013.11.25,  
002351353-
0001, EM;  

2013.11.25,  
002351361-
0001, EM 

SAVERGLASS, 
FR 

Butelii / Bottles / Bouteilles 09-01 4 2019.05.07 20/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 DM/083614 2014.05.08 
 

2013.12.19,  
002373985, 

EM 

PETER 
VANHECKE, UA 

Motive decorative pentru 
ţesături sau alte suprafeţe 
similare / Decorative 
patterns for fabrics or the 
like / Motifs décoratifs 
pour tissus ou autres 
supports similaires 

32-00 2 2019.05.08 21/2014 

23 DM/083763 2014.06.11 GARNIER, FR Sticlă pentru votcă / 
Vodka bottle / Bouteille de 
vodka 

09-01 1 2019.06.11 25/2014 

24 DM/083816 2014.06.20 FIMET 
MANIGLIE 
S.R.L, IT 

Mânere / Handles / 
Poignées 

08-06 2 2019.06.20 26/2014 

25 DM/083952 2014.07.10 "FREY WILLE" 
GMBH & CO. 
KG., AT 

Inele (bijuterii) / Rings 
(jewellery) / Bagues 
(articles de bijouterie) 

11-01 2 2019.07.10 29/2014 

26 DM/083962 2014.07.10 SAVERGLASS, 
FR 

Butelie / Bottle / Bouteille 09-01 1 2019.07.10 29/2014 

 
 

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 (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de 

expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale  
(numărul 

desenului şi 
modelului 
industrial) 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

02-07 DM/082566 2014.01.06 HARRY WINSTON SA, 
CH 

Buton pentru manşetă; 
nasture pentru cămasă / 
Cuff link; shirt button / 
Bouton de manchette; 
bouton de chemise 

2 2019.01.06 27/2014 

08-06 DM/083816 2014.06.20 FIMET MANIGLIE 
S.R.L, IT 

Mânere / Handles / 
Poignées 

2 2019.06.20 26/2014 

09-01 DM/083517 2014.05.07 
 

2013.11.25,  
002351338-
0001, EM; 

2013.11.25,  
002351346-
0001, EM; 

2013.11.25,  
002351353-
0001, EM; 

2013.11.25, 
002351361-
0001, EM 

SAVERGLASS, FR Butelii / Bottles / 
Bouteilles 

4 2019.05.07 20/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

09-01 DM/083763 2014.06.11 GARNIER, FR Sticlă pentru votcă / 
Vodka bottle / Bouteille de 
vodka 

1 2019.06.11 25/2014 

09-01 DM/083962 2014.07.10 SAVERGLASS, FR Butelie / Bottle / Bouteille 1 2019.07.10 29/2014 

09-02 DM/083437 2013.07.25 JOINT STOCK 
COMPANY GAZPROM 
NEFT, RU 

Recipient / Canister / 
Bidon 

1 2018.07.25 18/2014 

09-03 DM/083479 2014.04.17 JT INTERNATIONAL 
S.A., CH 

Pachet pentru ţigări / 
Cigarette packet / Paquet 
à cigarettes 

1 2019.04.17 19/2014 

10-02 DM/082305 2013.11.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2018.11.28 21/2014 

10-02 DM/082319 2013.11.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2018.11.29 21/2014 

10-02 DM/082411 2013.12.11 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGČRE SUISSE, 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

16 2018.12.11 23/2014 

10-02 DM/082638 2014.01.17 RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2019.01.17 28/2014 

10-02 DM/082743 2014.01.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2019.01.28 30/2014 

10-02, 
07 

DM/082259 2013.11.22 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

Cutii pentru ceasuri cu 
brăţări; ceasuri / Watch 
cases with bracelets; 
watches / Boîtes de 
montres avec bracelets; 
montres 

4 (1, 3, 4, 5) 2018.11.22 20/2014 

10-02, 
07 

DM/082602 2014.01.09 HAMILTON 
INTERNATIONAL AG 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL SA) 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL LTD), 
CH 

Carcase pentru ceasuri; 
cadrane; ceas de mână; 
ceasuri; brăţară pentru 
ceas; greutate oscilatorie / 
Watch cases; dials; 
wristwatch; watches; 
watch bracelet; oscillating 
weight / Boîtiers de 
montre; cadrans; montre-
bracelet; montres; 
bracelet de montre; 
masse oscillante 

23 2019.01.09 27/2014 

11-01 DM/082250 2013.11.18 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD) , CH 

Cercei; brăţară; colier / 
Earrings; bracelet; 
necklace / Boucles 
d'oreilles; bracelet; collier 

3 2018.11.18 20/2014 

11-01 DM/082543 2013.12.24 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

Articole de bijuterii / 
Articles of jewellery / 
Articles de bijouterie 

6 2018.12.24 25/2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11-01 DM/082800 2014.02.05 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH 

Articole de bijuterii / 
Pieces of jewellery / 
Articles de bijouterie 

7 2019.02.05 31/2014 

11-01 DM/083096 2014.03.06 OMEGA SA (OMEGA 
AG) (OMEGA LTD.), 
CH 

Inel; brăţări; brelocuri; 
cercei; pandantiv (colier) / 
Finger ring; bracelets; 
charms; earrings; pendant 
(necklace) / Bague; 
bracelets; breloques; 
boucles d'oreilles; collier 
pendentif 

9 2019.03.06 36/2014 

11-01 DM/083128 2014.03.12 HARRY WINSTON SA, 
CH 

Articole de bijuterii / 
Jewelry articles / Articles 
de joaillerie et bijouterie 

2 2019.03.12 36/2014 

11-01 DM/083152 2014.03.19 OMEGA SA  
(OMEGA AG)  
(OMEGA LTD.), CH 

Cercei / Earrings / 
Boucles d'oreilles 

1 2019.03.19 37/2014 

11-01 DM/083172 2014.03.17 OMEGA SA  
(OMEGA AG)  
(OMEGA LTD.), CH 

Inel; brăţară / Finger ring; 
bracelet / Bague; bracelet 

2 2019.03.17 37/2014 

11-01 DM/083952 2014.07.10 "FREY WILLE" GMBH & 
CO. KG., AT 

Inele (bijuterii) / Rings 
(jewellery) / Bagues 
(articles de bijouterie) 

2 2019.07.10 29/2014 

23-02 DM/082755 2013.12.09 
 

2013.06.12,  
2013 04572, TR 

IPEK KAGIT SANAYI 
VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, TR 

Dozatoare de hârtie /  
Paper dispensers / 
Distributeurs de papier 

4 2018.12.09 23/2014 

25-02 DM/083366 2013.11.09 PATROIS GUILLAUME, 
FR 

Construcţie modulară / 
Modular building / 
Construction modulaire 

1 2018.11.09 16/2014 

25-02 DM/083374 2014.02.15 PATROIS GUILLAUME, 
FR 

Construcţii modulare / 
Modular buildings / 
Constructions modulaires 

2 2019.02.15 17/2014 

32-00 DM/083614 2014.05.08 
 

2013.12.19,  
002373985, EM 

PETER VANHECKE, 
UA 

Motive decorative pentru 
ţesături sau alte suprafeţe 
similare / Decorative 
patterns for fabrics or the 
like / Motifs décoratifs 
pour tissus ou autres 
supports similaires 

2 2019.05.08 21/2014 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI 

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele 
industriale reînnoite 

(nr. desenului  
şi modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/030107 DEVILLE S.A. (SOCIÉTÉ 
ANONYME), FR 

1 2019.07.08(4R) 112/997 28/2014 

2 DM/048382 PACO RABANNE (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

1 2019.07.05(3R) 12/1999 28/2014 

3 DM/049181 SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX 
MINERALES D'EVIAN, FR 

1 2019.06.24(3R) 2/2000 26/2014 

4 DM/049199 CWS-BOCO SUPPLY AG, CH 2 2019.07.09(3R) 2/2000 28/2014 

5 DM/049617 COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE, FR 

1 2019.07.15(3R) 4/2000 29/2014 

6 DM/049645 W. WILLPÜTZ 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNGS 
GMBH, DE 

2 2019.09.17(3R) 4/2000 28/2014 

7 DM/065718 SOCIETE ANONYME DES EAUX 
MINERALES D'EVIAN, FR 

1 2019.06.21(2R) 2/2005 26/2014 

8 DM/065927 RUBBERMAID COMMERCIAL 
PRODUCTS LLC, FR 

3 2019.07.02(2R) 5/2005 27/2014 

9 DM/071891 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2019.06.22(1R) 12/2009 26/2014 

10 DM/071893 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2019.06.22(1R) 12/2009 26/2014 

11 DM/072007 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES LTD.), 
CH 

1(1) 2019.06.30(1R) 1/2010 27/2014 

12 DM/072096 CHOPARD INTERNATIONAL SA, 
CH 

12 2019.07.06(1R) 6/2010 28/2014 

13 DM/072108 GILSON SAS, FR 2 2019.06.23(1R) 1/2010 26/2014 

 
 



1
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VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protec ţie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 

drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 

titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 

deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modific ărilor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr.  
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

030953 - 10/2012 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
2 
 

Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

033099 - 10/2013 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
3 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

035045 -   6/2014 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
4 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

035046 -   6/2014 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
5 Cereri de 

înregistrare 
a mărcilor 

035047 
035049 
035051 
035052 

-   7/2014 
 
 
 

(730)  
ŞTIRI MEDIA TV S.R.L., MD 

(730)  
"RADIO MEDIA GROUP" 
S.R.L., MD 

6 Cerere  
de brevet 
de invenţie 

a 2013 0029 -   9/2013 (71) 
GILEAD SCIENCES, INC., US  

(71) 
GILEAD PHARMASSET LLC., 
US 

7 Marcă 000295 2R 441   9/1994 
  3/1996 
  2/2004 
  6/2014 

(730) 
c/o Bass Hotels & Resorts, Inc., 
Three Ravinia Drive, Suite 
2900, ATLANTA,  
Georgia 30346-2149,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Three Ravinia Drive, Atlanta, 
Georgia 30346,  
Statele Unite ale Americii 
 

8 Marcă 003283 R 2252 11/1995 
 4/2005 

 

(730)  
Via E. Fermi 4 - Brindisi, Italia 
 
 

(730)  
Piazza Boldrini 1 - 20097 San 
Donato Milanese (MI), Italia 

9 Marcă 003294 R 2257 11/1995 
 7/2005 

(730) 
40 rue de la Haie Coq - 93300 
AUBERVILLIERS, Franţa 

(730)  
25 rue de Clichy - 75009 
PARIS, Franţa 

10 Marcă 003409 R 2296 11/1995 
 4/2005 

 
 

(730)  
601 Rayovac Drive, Madison, 
Wisconsin, Statele Unite  
ale Americii 

(730)  
3001 Deming Way, Middleton, 
Wisconsin 53562,  
Statele Unite ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 7 
11 Mărci 003017 

 
 

002843 

R 2338  
 
 

R 2783 

12/1995 
  6/2005 

 
  7/1995 
  1/1996 
  3/2005 

 

(730) 
MC Projects B.V. Amsterdam, 
succursale de Granges-
Paccot, CH 
Route Louis-Braille 10 et 12,  
CH-1763 Grandes-Paccot 
(Fribourg), Elveţia 

(730)  
MC Projects B.V. Maastricht, 
succursale de Granges-
Paccot, CH 
Route Louis-Braille 10,  
CH-1763 Granges-Paccot 
(Fribourg), Elveţia 
 

12 Marcă 004087 R 3382   3/1996 
  5/2005 
  7/2005 

 

(730) 
1290 Avenue of the Americas, 
New York, New York 10104, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
3300 Warner Boulevard,  
Burbank, California 91505,  
Statele Unite ale Americii 

13 Marcă 004090 R 3396   3/1996 
  6/2004 

 

(730)  
75 Rockefeller Plaza,  
New York, New York 10019,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
1633 Broadway, New York, 
New York 10019,  
Statele Unite ale Americii 

14 Mărci 003335 
003336 

R 3800  
R 3801 

  1/1996 
  7/1996 
  1/2006 

 
 

(730)  
M/S Super Coffeemix  
Manufacturing Ltd., SG 
2 Senoko South Road, Super 
Industrial  Building, Singapore, 
758096, Singapore 

(730)  
SUPER GROUP LTD., SG 
 
30 TUAS LINK 2, 
SINGAPORE 638568,  
Singapore 

15 Mărci 004388 
005150 

R 4833  
R 4843 

  1/1997 
  8/1997 
  5/2005 

 
 

(730)  
John Hancock Life Insurance 
Company, US 
John Hancock Place, P.O. Box 
111, 200 Clarendon Street, 
Boston, Massachusetts 02117, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
John Hancock Life Insurance 
Company (U.S.A.), US 
601 Congress Street, Boston, 
Massachusetts 02210,  
Statele Unite ale Americii 
 

16 Marcă 015405 12950    7/2005 
12/2005 

 

(730)  
112 87 Stockholm, Suedia 

(730)  
Vetenskapsvägen 10, 191 90, 
Sollentuna, Suedia 

17 Marcă 016138 13509 12/2005 
  5/2006 

 
 

(730)  
Mobiasbancă S.A.,  
bancă comercială, MD  

(730)  
Banca Comercială 
"MOBIASBANCĂ - Groupe 
Societe Generale" S.A., MD  

18 Mărci 026225 
 
 
 
 

026973 
026974 

 
 

027019 
027080 
027081 

 
 

027678 
 
 
 

026984 
 
 
 
 

027852 
027998 

 
029102 

 
 

029202 
 
 

029203 

21009 
 
 
 
 

21106 
21107 

 
 

21358 
21359 
21360 

 
 

21432 
 
 
 

21736 
 
 
 
 

21842 
21843 

 
23323 

 
 

23382 
 
 

23383 

  2/2010 
  1/2011 
  4/2011 
  9/2013 

 
  8/2010 
  4/2011 
  4/2014 

 
  8/2010 
  1/2011 
  7/2011 
  9/2013 

 
12/2010 
 7/2011 
 4/2014 

 
  9/2010 
  1/2011 
12/2011 
 9/2013 

 
  1/2011 
11/2011 

 
  8/2011 
12/2012 

 
  9/2011 
  1/2013 

 
  9/2011 
  1/2013 
  4/2014 

(730)  
“Ştiri Media TV” S.R.L.,  
MD 
 

(730)  
“RADIO MEDIA GROUP” 
S.R.L., MD 
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1 2 3 4 5 6 7 
19 Mărci 028282 

028283 
028284 

 
028860 

 
 
 

029855 
 
 

029856 
 
 

032513 

22151 
22152 
22153 

 
22749 

 
 
 

22952 
 
 

23560 
 
 

25873 

  3/2011 
  2/2012 

 
 

  6/2011 
  9/2012 
12/2013 

 
11/2011 
 9/2012 

 
 4/2013 
 2/2013 

 
 4/2013 
 9/2014 

(730)  
MEDIA PRODUCTION S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-
Bodoni nr. 57/1, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730)  
„GENERAL MEDIA GROUP” 
S.R.L., MD 
 
Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

 
 
 
 

 
 

Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă  003065 

1994.10.10 
 

R 2557 
 

12/1995 
  2/2005 
12/2014 

(730)   
Verbis ETA Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowo-
Akcyjna, PL 
ul. Puławska 182,  
PL-02-670 Warszawa, 
Polonia 

(730)   
Ciech Trademarks 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 
PL 
 
ul. Puławska 182,  
PL-02-670 Warszawa, 
Polonia  

2414 
2015.02.05 

 

2 Marcă 031915 
2012.10.03 

 

24643 
 

   1/2013 
12/2013 

(730)   
BAGRIN Andrei, MD 
Str. primar Gherman 
Pîntea nr. 40, MD-2045, 
Chişinău, Republica  
Moldova 

(730)   
Kidsco S.R.L., MD 
Str. Valea Crucii nr. 22/1-
101, MD-2072, Chişinău,  
Republica Moldova  

2415 
2015.02.09 

 

3 Marcă  004087 
1994.12.28 

 

R 3382   3/1996 
  5/2005 
  7/2005 

(730)   
WARNER  
COMMUNICATIONS INC., 
corporaţia statului  
Delaware, US 
75 Rockefeller Plaza,  
New York, New York 10019, 
Statele Unite ale Americii 

(730)   
NONESUCH RECORDS 
INC., a Delaware  
corporation, US 
1290 Avenue of the  
Americas, New York, New 
York 10104, Statele Unite 
ale Americii  

2416 
2015.02.10 

 

4 Marcă  004090 
1994.12.28 

 

R 3396   3/1996 
  6/2004 

(730)   
WARNER  
COMMUNICATIONS INC., 
corporaţia statului  
Delaware, US 
 
75 Rockefeller Plaza,  
New York, New York 10019, 
Statele Unite ale Americii 

(730)   
ELEKTRA  
ENTERTAINMENT 
GROUP, INC.,  
a Delaware corporation, 
US 
75 Rockefeller Plaza, 
New York, New York 
10019, Statele Unite ale 
Americii 

2417 
2015.02.10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5 Mărci  008281 

1998.11.27 
 
 

015199 
2004.07.20 

 
 

020693 
2007.02.08 

 
020801 

2007.02.26 

R 6970 
 
 
 

R 12826 
 
 
 

16435 
 
 

16452 
 

  8/1999 
  2/2000 
12/2008 

 
  6/2005 
11/2005 
10/2014 

 
  1/2008 
  6/2008 

 
  1/2008 
  6/2008 

(730)   
CZT/ACN Trademarks, 
L.L.C., US 
 
 
150 North Martingale Road, 
Schaumburg, Illinois, 
60173, Statele Unite ale 
Americii 

(730)   
The Nielsen Company 
(US), LLC, a Delaware 
limited liability company, 
US 
85 Broad Street, New 
York, New York 10004,  
Statele Unite ale Americii  

2418 
2015.02.16 

 

6 Marcă  002684 
1994.08.11 

2R 2940   7/1995 
  2/1996 
  3/2004 
  3/2005 
11/2014 

(730)   
PZ Cussons Polska S.A., 
PL 
ul. Chocimska 17, 00 – 791 
Warszawa, Polonia 

(730)   
Henkel AG & Co. KGaA, 
DE 
Henkelstrasse 67, 40191 
Düsseldorf, Germania  

2419 
2015.02.17 

7 Marcă 002856 
1994.08.12 

 

2R 1416   5/1995 
  3/2005 
  1/2015 

(730)   
Procter & Gamble Manu-
facturing Cologne GmbH, 
DE 
Wilhelm-Mauser-Straße 
40, 50827 Köln, Germania 
 

(730)   
Lornamead Acquisitions 
Limited, GB 
 
Sabre House, 377-399 
London Road, Camberley, 
Surrey GU15 3HL,  
England, Regatul Unit  

2420 
2015.02.26 

 

8 Marcă 018473 
2006.01.16 

 

14797 
 

12/2006 
  5/2007 

(730)   
CRAMA DOMNEASCĂ 
S.R.L., MD 
Str. Nicolae Costin nr. 61,  
bloc 3, ap. 114, MD-2070, 
Chişinău, Republica  
Moldova 

(730)   
LUCA Ion, MD 
 
Str. Dacia nr. 12, ap. 52, 
Cricova, Chişinău,  
MD-2084, Republica  
Moldova  

2421 
2015.02.26 

 

9 Marcă 029720 
2011.08.25 

21817 10/2011 
 7/2012 

(730)   
Bayer S.A.S., FR 
 
16, rue Jean-Marie 
Leclair, 69009 Lyon, 
Franţa 

(730)   
FMC Agricultural Products 
International AG, HK 
18 Harbour Road, Central 
Plaza, Suite 2402, 
Wanchai, Hong Kong  

2423 
2015.02.26 

10 Marcă 017281 
2005.06.27 

 

14228 
 

  6/2006          
11/2006 

(730)   
BURCEAC Evgheni, MD 
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 
17, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
VERIORG S.R.L., MD 
Str. Ciuflea nr. 32, of. 
01,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova  

2424 
2015.02.26 

 

11 Marcă  030396 
2011.12.27 
 

23684 
 

  2/2012 
  3/2013 

(730)   
FARM MEAT PRO-
CESSING S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Independenţei nr. 30, 
bloc 4, MD-2072, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
SLAVENA LUX S.R.L., 
MD 
 
Str. Valea Bîcului nr. 1/1,  
MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova  

2425 
2015.02.27 

 

12 Marcă  032003 
2012.10.25 

 

24709 
 

  2/2013         
12/2013 

(730)   
JDB International Group 
Company Limited, VG 
 
 
Palm Grove House PO 
Box 438, Road Town, 
Tortola, Insulele Virgine 
Britanice 
 

(730)   
JDB Asset Management 
Limited, a corporation 
organized under the laws 
of Hong Kong, HK 
of Unit 3806-10, 38/F, 
Cosco Tower, Grand 
Millennium Plaza, 183 
Queen's Road Central, 
Hong Kong  

2426 
2015.02.27 
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Lista contractelor de licen ţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre  
licenţiar, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă, numărul  

şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de  

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă  033610 
2013.08.15 

 

26247 
 

11/2013           
12/2014 

(730) 
DMITRIEVA Olga, 
MD 
Str. V. Dokuceaev 
nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(791) 
VIRIM-IMPEX 
S.R.L., MD 
Str. V. Dokuceaev 
nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

1. Licenţă 
exclusivă. 
2. Termenul de 
acţiune al contractu-
lui - de la 
02.01.2015 până la 
02.01.2024, cu 
condiţia prelungirii 
termenului de vala-
bilitate a mărcii. 
3. Teritoriul de 
acţiune al contractu-
lui - Republica Mol-
dova. 

2422 
2015.02.26 

 

 
 
 

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 2 3 4 5 6 

1 RUDIC Valeriu, MD 2671 a 2004 0197 2004.08.10 2014.08.10 

2 RUDIC Valeriu, MD 2952 a 2005 0213 2005.07.26 2014.07.26 

3 RUDIC Valeriu, MD 3005 a 2005 0212 2005.07.26 2014.07.26 

4 ÎNTREPRINDERE DE STAT - STAŢIUNEA  
DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL 
PISCICULTURII, MD 

3279 a 2005 0238 2005.08.19 2014.08.19 

5 ÎNTREPRINDERE DE STAT - STAŢIUNEA  
DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL 
PISCICULTURII, MD 

3303 a 2005 0239 2005.08.19 2014.08.19 

6 ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL  
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 

3307 a 2005 0174 2005.06.21 2014.06.21 

7 ÎNTREPRINDERE DE STAT - STAŢIUNEA  
DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL 
PISCICULTURII, MD 

3334 a 2005 0240 2005.08.19 2014.08.19 

8 PRODAN Eduard, MD 3815 a 2007 0187 2007.07.04 2014.07.04 

9 COLCEV Mihail, MD 3838 a 2007 0135 2007.05.11 2014.05.11 

10 COLCEV Mihail, MD 3839 a 2007 0136 2007.05.11 2014.05.11 

11 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ 
ŞI VINIFICAŢIE, MD 

3842 a 2008 0163 2008.06.17 2014.06.17 
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1 2 3 4 5 6 

12 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4008 a 2009 0069 2009.07.01 2014.07.01 

13 CEAPA Grigore, MD 4011 a 2009 0086 2009.08.26 2014.08.26 

14 CARAUŞ Vladimir, MD;  
CICALCHIN Serghei, MD;  
SIMIONOV Vladimir, MD 

4025 a 2009 0085 2009.08.25 2014.08.25 

15 ADAMCIUC Arcadi, MD;  
BOICO Alexandr, RU;  
MOLOJEN Vladimir, MD;  
REDCENCO Victor, MD;  
SLEPNEV Ivan, MD;  
ŞCHILIOV Vladimir, MD 

4051 a 2009 0084 2009.08.24 2014.08.24 

16 MOLOJEN Vladimir, MD;  
ŞCHILIOV Vladimir, MD;  
REDCENCO Victor, MD;  
BOICO Alexandr, RU;  
ADAMCIUC Arcadi, MD 

4060 a 2009 0083 2009.08.24 2014.08.24 

17 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4070 a 2009 0079 2009.08.04 2014.08.04 

18 PRIDA Ivan, MD 4082 a 2010 0091 2010.08.03 2014.08.03 

19 PRIDA Ivan, MD 4085 a 2010 0092 2010.08.03 2014.08.03 

20 RASSOHIN Ion, MD 4102 a 2009 0082 2009.08.19 2014.08.19 
 

 

 
 
 

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 FABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI  
DIN TIRASPOL "KVINT", MD 

1178 98-0211 1998.09.04 2013.09.04 

2 VOTUM S.A., MD 2684 a 2003 0235 2003.09.26 2013.09.26 

3 HADJIU Svetlana, MD 3312 a 2006 0239 2006.09.28 2013.09.28 

4 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3835 a 2008 0243 2008.09.19 2013.09.19 

5 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3890 a 2008 0237 2008.09.08 2013.09.08 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3912 a 2008 0240 2008.09.18 2013.09.18 

7 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3934 a 2008 0235 2008.09.08 2013.09.08 

8 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3966 a 2009 0051 2008.09.30 2013.09.30 

9 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3994 a 2008 0241 2008.09.18 2013.09.18 

10 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4018 a 2008 0249 2008.09.30 2013.09.30 
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NF4A Lista brevetelor de inven ţie revalidate 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, data depozitului, 

numele sau denumirea titularului, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data încetării valabilităţii 

 
Nr. 
crt 

(11) 
Nr. brevet 

(22) 
Data depozit 

(73) 
Titularul, cod ST.3 OMPI 

Data încetării  
valabilităţii 

1 1961 2001.07.26 FILIPPOV Mihail, MD;  
FILIPPOV Kirill, RU 

2014.07.26 

 
 
 

FA9Y Lista cererilor de brevet de inven ţie  
de scurt ă durat ă retrase 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  
de invenţie, data adoptării hotărârii de retragere a cererii, 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 

Data hotărârii  
de retragere 

Art.   

1 MD s 2013 0204 2013.12.02 - 2015.01.12 art. 51(6) 

2 MD s 2013 0215 2013.12.18 - 2015.01.12 art. 51(6) 

 
 
 

FC9Y Lista cererilor de brevet de inven ţie  
de scurt ă durat ă respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată   
cererea de brevet de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul  

din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr.  
crt. 

Cod ST.3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Data hotărârii  
de respingere 

Art.  

1 MD s 2014 0085 2012.02.08 - 2015.01.22 art. 6 
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MM9Y Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de men ţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/ 2008  
(cu dreptul de restabilire) 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii  

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI 
(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

391 s 2011 0051 2009.08.04 2014.08.04 

2 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

268 s 2009 0150 2009.08.11 2014.08.11 

3 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

282 s 2009 0151 2009.08.11 2014.08.11 

4 ROZENFELD Oleg, MD 226 s 2009 0154 2009.08.13 2014.08.13 

5 LOZOVAN Vladislav, MD 458 s 2009 0155 2009.08.19 2014.08.19 
 

 
 
 

NF9Y Lista brevetelor de inven ţie  
de scurt ă durat ă revalidate 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, 

data depozitului, numele sau denumirea titularului, codul ţării 
conform normei ST.3 OMPI, data încetării valabilităţii 

 
Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. brevet 

(22) 
Data depozit 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

Data încetării  
valabilităţii 

1 92 2009.05.15 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

2015.05.15 

2 390 2010.12.07 CECAN Pavel, MD 2013.12.07 
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MM9E Lista brevetelor pentru soi de plant ă a căror  

valabilitate a încetat înainte de termen prin neach itarea  
taxei de men ţinere în vigoare a brevetului, conform  

art. 59 din Legea nr. 39-XVI/2008, pentru care term enul  
de restabilire expirat 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii de acordare  

a brevetului, data încetării valabilităţii 

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data  
depozit 

(45) Data 
publicării 
Hotărârii  

de acordare 

Data încetării 
valabilităţii 

1 INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII  
ALIMENTARE, MD 

9 v 2002 0009 2002.02.13 2003.08.31 2013.08.31 

2 INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII  
ALIMENTARE, MD 

10 v 2002 0010 2002.02.13 2003.08.31 2013.08.31 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 

1 024148 2008.08.25 2015.02.20 Art. 46 1/2009 

2 025501 2009.06.18 2015.02.12 Art. 7 (1) h, 
Art. 7 (3) 

8/2009 

3 025692 2009.08.11 2015.02.18 Art. 7 (1) h, 
Art. 7 (3) 

11/2009 

4 032002 2012.10.25 2015.02.17 Art. 46 2/2013 

5 032393 2012.12.26 2015.02.17 Art. 46 3/2013 

6 032652 2013.02.19 2015.02.26 Art. 46 5/2013 

7 032749 2013.03.06 2015.02.26 Art. 46 6/2013 

8 032811 2013.03.18 2015.02.26 Art. 46 6/2013 

9 033110 2013.05.03 2015.02.17 Art. 46 8/2013 

10 033182 2013.05.24 2015.02.26 Art. 46 8/2013 

11 033518 2013.07.23 2015.02.26 Art. 46 9/2013 

12 033527 2013.07.23 2015.02.17 Art. 46 11/2013 

13 033873 2013.10.17 2015.02.26 Art. 46 12/2013 

14 035567 2014.08.05 2015.02.26 Art. 44(1) 11/2014 

15 035970 2014.10.20 2015.02.04 Art. 44(1) 12/2014 

16 035971 2014.10.20 2015.02.04 Art. 44(1) 12/2014 



MD - BOPI 3/2015 

 159

 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data adoptării deciziei  
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(730) 
Solicitant, 

cod ST.3 OMPI 

Data deciziei  
de respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 033939 2013.10.30 TMK OAO "TMK", RU 2015.02.17 2/2014 

2 033940 2013.10.30 TMK OAO "TMK", RU 2015.02.17 2/2014 

3 034188 2013.12.10 AMMOFOS TRANSFER-IMPEX S.R.L.,  
companie de expediţii şi transport, MD 

2015.02.06 5/2014 

4 034376 2013.12.27 SHOTKA DND MEDIA S.R.L., MD 2015.02.06 4/2014 

5 034377 2013.12.27 OLIGARH DND MEDIA S.R.L., MD 2015.02.06 4/2014 

6 034517 2014.01.20 GREAT VALLEY AGROFIRMA CIMIŞLIA S.A., MD 2015.02.24 4/2014 

7 034535 2014.01.23 ART GROUP BRIO 
SONORES 

BRĂTESCU Ion, MD 
 

2015.02.10 3/2014 

8 034639 2014.02.13 CLARKS MOSTORG S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

2015.02.26 4/2014 

9 034673 2014.02.19 TACIVIEN Merck Sharp & Dohme Corp., US 2015.02.05 5/2014 

10 034775 2014.03.17 E FACTURA MOBIASBANCĂ-Groupe Societe 
Generale S.A.,  
bancă comercială, MD 

2015.02.23 5/2014 

11 034782 2014.03.18 RADLER EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere mixtă, 
MD 

2015.02.24 5/2014 

12 034783 2014.03.18 NATURRADLER EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2015.02.24 5/2014 

13 034800 2014.03.20 LEMONRADLER EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2015.02.13 5/2014 

14 034802 2014.03.20 BLUE MOSCATO PIC Samuil, MD 2015.02.06 5/2014 

15 034805 2014.03.19 IVI GURDUZA Denis, MD 2015.02.17 6/2014 

16 034821 2014.03.26 MOLDAVSKOE 
ISKRISTOE 

ALIANŢA-VIN S.R.L.,   
întreprindere mixtă, MD 

2015.02.06 5/2014 

17 034822 2014.03.26 MOLDAVSKOE 
JEMCIUJNOE 

ALIANŢA-VIN S.R.L.,   
întreprindere mixtă, MD 

2015.02.06 5/2014 

18 034828 2014.03.25 SION MARIAN Vladimir, MD 2015.02.13 5/2014 

19 034849 2014.03.28 FONDUL PENTRU 
TINERI 

FUNDAŢIA "EST-EUROPEANĂ", MD 
 

2015.02.17 5/2014 

20 034888 2014.04.04 SOLNECINÎI AIST ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, fabrică de vinuri  
şi coniacuri, MD 

2015.02.26 5/2014 

21 034889 2014.04.07 BULGARI WINERY BULGARI WINERY S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

2015.02.24 5/2014 

22 034960 2014.04.18 BOIAR STAVER BOIAR GRUP S.R.L., MD 2015.02.26 6/2014 

23 034984 2014.04.23 AUGUST GELIBERT S.R.L., MD 2015.02.26 6/2014 

24 035042 2014.05.05 SWISSE IMPERIAL UNIT S.R.L., MD 2015.02.13 7/2014 

25 035111 2014.05.13 PCRM POPA Ruslan, MD 2015.02.24 6/2014 

26 035123 2014.05.14 PCRM POPA Ruslan, MD 2015.02.24 6/2014 
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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 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 1233 002649 BONBEL 2014.08.01 FROMAGERIES BEL, FR 

4 Rue d'Anjou 75008 Paris, Franţa 
2 R 1289 002787 Comfort 2014.08.09 Choice Hotels International, Inc., US 

10750 Columbia Pike Silver Spring,   
Maryland 20901, Statele Unite ale Americii 

3 R 1477 002854 Burberrys 2014.08.12 BURBERRY LIMITED, GB 
Horseferry House, Horseferry Road, London 
SW1P 2AW, Regatul Unit 

4 R 1611 002678 bel 2014.08.15 FROMAGERIES BEL, FR 
4 Rue d'Anjou 75008 Paris, Franţa 

5 R 1780 002912 DATALIFE 2014.08.10 MITSUBISHI KAGAKU MEDIA COMPANY  
LIMITED, JP 
6F, ANA Tamachi Building, 31-19 Shiba  
5-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, 
Japonia 

6 R 1781 002913 VERBATIM 2014.08.10 MITSUBISHI KAGAKU MEDIA COMPANY  
LIMITED, JP 
6F, ANA Tamachi Building, 31-19 Shiba  
5-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014 Japonia 

7 R 1977 002796 Marcă figurativă 2014.08.17 CITIBANK, N.A., US 
399 Park Avenue, City of New York, State  
of New York, Statele Unite ale Americii 

8 R 2034 003188 Marcă figurativă 2014.08.05 Daimler AG, DE 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart,  
Germania 

9 R 2181 002841 POUNCE 2014.08.15 FMC Corporation, US 
1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, 
19103, Statele Unite ale Americii 

10 R 2226 003100 DAIMLER BENZ 2014.08.22 Daimler AG, DE 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart,  
Germania 

11 R 2339 003018 ZAGLAN 2014.08.17 YKK CORPORATION, JP 
1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo,  
Japonia 

12 R 2341 003020 BEULON 2014.08.17 YKK CORPORATION, JP 
1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo,  
Japonia 

13 R 2492 003235 GITANO 2014.08.15 Wrangler Apparel Corp., US 
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware  
19810, Statele Unite ale Americii 

14 R 2540 002784 TIS 2014.08.30 Tehnologii Informaţionale şi Sisteme, 
întreprindere de stat, centru ştiinţific  
de producţie, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 1,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

15 R 2643 003159 FLAMME 2014.08.18 BOURJOIS, SOCIETE PAR ACTIONS  
SIMPLIFIEE, FR 
12-14 rue Victor Noir, 92200 NEUILLY  
SUR SEINE, Franţa 
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1 2 3 4 5 6 
16 R 2806 002698 SIMOD 2014.08.02 SIMOD - S.P.A., IT 

Via Verdi Giuseppe 14, SANT'ANGELO DI  
PIOVE DI SACCO (Padova), Italia 

17 R 2838 002705 APSS 2014.08.15 SHARP KABUSHIKI KAISHA (also trading as  
SHARP CORPORATION), JP 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japonia 

18 R 2839 002706 Marcă figurativă 2014.08.15 SHARP KABUSHIKI KAISHA  
(also trading as SHARP CORPORATION), JP 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japonia 

19 R 2842 002709 OPTONICA 2014.08.15 SHARP KABUSHIKI KAISHA  
(also trading as SHARP CORPORATION), JP 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japonia 

20 R 2938 002682 LIMELITE 2014.08.11 Henkel AG & Co. KGaA, DE 
67 Henkelstrasse, 40191, Dusseldorf, Germania 

21 R 2942 002686 GRAPHITE 2014.08.11 PZ Cussons (International) Limited, GB 
Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, 
Manchester, M22 5TG, Regatul Unit 

22 R 2945 002689 ERICA 2014.08.11 PZ Cussons Polska S.A., PL 
ul. Kolska 3, 01 - 045 Warszawa, Polonia 

23 R 2949 002726 BRITVIC 2014.08.19 BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED, GB 
Britvic House, Broomfield Road, Chelmsford,  
Essex, CM1 1TU, Anglia 

24 R 2950 002727 BRITVIC 55 2014.08.19 BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED, GB 
Britvic House, Broomfield Road, Chelmsford,  
Essex, CM1 1TU, Anglia 

25 R 2951 002728 BRITVIC CITRUS 
SPRING 

2014.08.19 BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED, GB 
Britvic House, Broomfield Road, Chelmsford,  
Essex, CM1 1TU, Anglia 

26 R 3369 002722 ПЛАФОРМ 2014.08.19 CARTONAJES INTERNATIONAL, S.A.  
(CARTISA), ES 
Pedro Texeira 8, 28020, Madrid, Spania 

27 R 3375 002731 SUPER RIFLE 2014.08.22 SUPER RIFLE S.p.A., IT 
Via Gramsei Barberino di Mugello, Firenze, 
Italia 

28 R 3378 002740 COLLINS 2014.08.23 ROCKWELL COLLINS, INC., corporaţie  
organizată şi existentă conform legislaţiei  
statului Delaware, US 
400 Collins Road, N.E., M/S 124-323, Cedar  
Rapids, Iowa 52498, Statele Unite ale Americii 

29 R 3379 002742 Rockwell 2014.08.23 ROCKWELL AUTOMATION INC., US 
777 East Wisconsin Avenue, Milwaukee,  
WI 53202, Statele Unite ale Americii 

30 R 3463 002732 TROX® 2014.08.22 TROX GmbH, DE 
Heinrich - Trox - Platz 1, D- 47506  
Neukirchen-Vluyn, Germania 

31 R 3721 002783 Moldavian Airlines 
MA 

2014.08.16 MOLDAVIAN AIRLINES S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Aeroport, MD-2026, Chişinău, Republica  
Moldova 

32 R 3871 002838 Firma Ianus 2014.08.30 IANUS, întreprindere cooperativă, MD 
Str. Cocorilor nr. 39,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

33 12113 015303 BARSON 2014.08.18 DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova 

34 12115 015445 SABOS 2014.08.05 DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova 

35 12286 015304 Marcă  
tridimensională 

2014.08.19 PLUS ASCONI S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 84,  
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica Moldova 

36 12711 015288 LILO 2014.08.11 BOCEAROV Iuri, MD 
Bd. Mircea cel Bătrân nr. 21, bloc 1, ap. 151, 
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 
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37 12790 015276 FENOX 2014.08.11 NPOOO "FENOX", BY 

95, Partisansky prospekt, BY-220026 Minsk, 
Belarus 

38 12798 015494 STATUS 2014.08.26 GALIARIS-COM S.R.L., MD 
Str. Viilor nr. 7, MD-2089,  
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova 

39 12840 015249 V.D.C.S. 2014.08.05 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,  
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

40 12841 015250 V.D.C.C. 2014.08.05 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,  
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

41 12843 015256 VALUL TRAIAN 
S.R.L. 

2014.08.02 Valul - Traian S.R.L., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 68,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

42 12849 015266 GLADEMATIC 2014.08.03 S.C. Johnson & Son, Inc., US 
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin  
53403-2236, Statele Unite ale Americii 

43 12851 015270 AZART 2014.08.11 TOPTELFON S.R.L., MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 30, ap. 37,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

44 12852 015273 Marcă  
tridimensională 

2014.08.09 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

45 12853 015275 Golden Lion 2014.08.06 NICOLTAT - PRIM S.R.L., MD 
Str. Schinoasa-Deal nr. 67A,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

46 12858 015284 Şteviprod 2014.08.13 ŞTEVIPROD S.R.L., MD 
Str. Alexe Mateevici nr. 32, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

47 12859 015285 TRIMADIO TMA 2014.08.13 TRIMADIO S.R.L., MD 
Str. Alexandru Donici nr. 12 , MD-2029,  
Revaca, Chişinău, Republica Moldova 

48 12861 015297 DOMO 2014.08.20 MANDOLINA S.R.L., MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 6,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

49 12862 015298 FLANCO 2014.08.20 MANDOLINA S.R.L., MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 6,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

50 12863 015299 ALTEX 2014.08.20 MANDOLINA S.R.L., MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 6,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

51 12864 015305 МОЛДАВСКИЙ 
СТАНДАРТ 

2014.08.19 MOLDAVSCHII STANDART S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, fabrică de vinuri 
şi divinuri, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 30,  
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

52 12865 015307 ROSALINDA  
Farmecul  

Imaginaţiei 

2014.08.20 IOVU Rodica, MD 
Str. N. Gribov nr. 6, bloc 2, ap. 47,  
MD-2015, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

53 12866 015309 3NB 2014.08.20 SVETILEN S.R.L., MD 
Str. Chimiştilor nr. 17,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

54 12867 015310 C CADOVA IMPEX 2014.08.20 CADOVA-IMPEX S.R.L., MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 50,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

55 12868 015312 РОМАНТИКА 
ВКУСА 

2014.08.24 DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 

56 12872 015324 CULTPROSVET 2014.08.21 CULTPROSVET S.R.L., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 107A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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57 12873 015325 СВЕТОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
LIGHTING  

TECHNOLOGIES 

2014.08.21 OPTIMUS PLUS S.R.L., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 107a,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

58 12874 015326 СВЕТОПРИБОР 2014.08.21 OPTIMUS PLUS S.R.L., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 107a,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

59 12875 015327 Marcă figurativă 2014.08.21 OPTIMUS PLUS S.R.L., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 107a,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

60 12876 015331 ТОРБА ВИН 2014.08.26 IMPERIAL VIN  S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova 

61 12877 015332 LADY FIRE 2014.08.26 VOLCU Oleg, MD 
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

62 12878 015333 LADY STORY 2014.08.26 VOLCU Oleg, MD 
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

63 12906 015254 GUSTUL  
PARADISULUI 

2014.08.02 LAPMOL S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 17, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

64 12932 015345 Marcă figurativă 2014.08.24 SVETILEN S.R.L., MD 
Str. Chimiştilor nr. 17,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

65 12933 015346 Marcă figurativă 2014.08.24 SVETILEN S.R.L., MD 
Str. Chimiştilor nr. 17,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

66 12935 015354 НАВАЖДЕНИЕ 2014.08.11 Vinăria-Bardar S.A., fabrică de vinuri, 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Ialoveni, Republica Moldova  

67 12947 015397 PM Protect 2014.08.05 TANDEM GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Calea Ieşilor nr. 61, bloc 4, of. 50,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

68 12989 015495 G 
GALIARIS 

2014.08.26 GALIARIS-COM S.R.L., MD 
Str. Viilor nr. 7, MD-2089,  
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova 

69 13053 015248 Marcă  
tridimensională 

2014.08.03 PLUS-ASCONI S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 84,  
MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica Moldova 

70 13056 015367 SPORT.MD  
trăieşte din plin 

2014.08.06 Sportal - Prim S.R.L., MD 
Str. Tudor Vladimirescu nr.1, bloc 2, ap.19, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

71 13261 015501 ДУША ГАЙДУКА 2014.08.26 ALIANŢA-VIN S.R.L., MD 
Str. 31 August  1989 nr. 101, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

72 13269 015255 LĂPTĂREASA 2014.08.02 LAPMOL S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 17,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

73 13466 015341 ARC 2014.08.25 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova  

74 13467 015366 FAMILY WINE 2014.08.05 Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostju 
"ARGUMENT-XX", RU 
1-ji Viazovskij pr-d, d.4, 109428 Moskva,  
Federaţia Rusă 

75 13902 015343 Marcă figurativă 2014.08.24 SVETILEN S.R.L., MD 
Str. Chimiştilor nr. 17, 
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

76 13903 015344 Marcă figurativă 2014.08.24 SVETILEN S.R.L., MD 
Str. Chimiştilor nr. 17, 
MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 
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77 13917 015289 SANG DE TERRE 2014.08.17 Suvorov-Vin, întreprindere cu capital străin, MD 

Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

78 14014 015492 Marcă  
tridimensională 

2014.08.26 IMPERIAL VIN  S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova 

79 15320 015268 Izvorul Curat 2014.08.06 RAZA-IMPEX S.R.L., MD 
Str. Prieteniei nr. 163,  
MD-7106, Otaci, Ocniţa, Republica Moldova 

 
 
 
 

 

 
 

Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora  
expir ă în august 2015 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111)  
Numărul  
de ordine  

al înregistrării 

(210) 
Numărul  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 2R 138 000725 Handycam 2015.08.13 SONY KABUSHIKI KAISHA  

(also trading as Sony Corporation), JP 
2  R 3841 004811 AGAT 2015.08.16 AGAT S.A., MD 
3  R 3874 004825 pentium 

PROCESSOR 
2015.08.22 Intel Corporation, US 

4  R 3969 004832 Ludogorsko 2015.08.21 МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L.,  
fabrică de vinuri şi divinuri,  
întreprindere cu capital străin, MD 

5  R 3970 004833 ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2015.08.21 МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ  S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, fabrică  
de vinuri şi divinuri, MD 

6  R 3970A 004833 ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2015.08.21 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  
al Republicii Moldova, MD 

7  R 4238 004791 Marcă figurativă 2015.08.10 COMBINATUL DE ARTICOLE  
DIN CARTON S.A., MD 

8  R 4378 004784 YUZ 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
9  R 4381 004776 CORONADO 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 

10  R 4382 004777 ZUKO 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
11  R 4384 004779 ORJAS 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
12  R 4386 004780 VAN COOK 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
13  R 4402 004783 RAFF 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
14  R 4409 004806 ZUKO M.R. 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
15  R 4416 004813 Плиска 2015.08.01 МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ S.R.L.,  

fabrică de vinuri şi divinuri, întreprindere  
cu capital străin, MD 

16  R 4466 004782 HICKORY HILL 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
17  R 4467 004775 MONTERREY 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
18  R 4468 004805 Cafe MONTERREY 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
19  R 4507 004831 PERLĂ 2015.08.03 INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI  

ŞI VINULUI, MD 
20  R 4535 004817 VEC 2015.08.21 VOLOŞIN Nicolae, MD 
21  R 4538 004818 LOZA 2015.08.21 VOLOŞIN Nicolae, MD 
22  R 4549 004821 Poly Swing 2015.08.21 Henkel AG & Co. KGaA, DE 
23  R 4552 004839 OLD NAVY 2015.08.22 PAPASTRATOS CIGARETTE 

MANUFACTURING COMPANY, GR 
24  R 4557 004841 RALLY  

AMERICAN BLEND  
Full Flavor 

2015.08.22 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

25  R 4643 004810 CAMEL CLUB 2015.08.15 Transnational Service, Inc., US 
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26  R 4711 004826 GOOD YEAR 2015.08.25 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER  

COMPANY, US 
27  R 4725 005065 BASARABIA  

CRICOVA 
2015.08.10 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 

28  R 4726 005066 CRICOVA 2015.08.10 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
29  R 4727 005067 CRICOVA 2015.08.10 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
30  R 4914 004957 DUNHILL 2015.08.25 Dunhill Tobacco of London Limited, GB 
31  R 4915 004958 Rothmans 2015.08.25 ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, CH 
32  R 5056 004842 Colt 2015.08.22 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
33  R 5105 005467 CNN 2015.08.25 Cable News Network, Inc., US 
34  R 5116 004956 THE PENGUIN 2015.08.25 DC Comics, a General Partnership 

organized and existing under the laws of  
the State of New York, US 

35  R 5305 004834 JAVA 2015.08.28 Oracle America, Inc., US 
36  R 5470 004840 PRESIDENT 2015.08.22 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
37  13255 017566 SHΛMIS 2015.08.10 HI-TECH  PATENT-POOL S.R.L., MD 
38  13256 017567 HI-TECH PATENT-

POOL 
2015.08.10 HI-TECH  PATENT-POOL S.R.L., MD 

39  13439 017536 SELGROS 2015.08.03 GRAMA Eduard, MD 
40  13440 017617 GOLDEN APPLE 

ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО 
2015.08.15 FABRICA DE CONSERVE DIN CAMENCA, 

societate pe acţiuni de tip închis, MD 
41  13685 017601 МИЛОСЕРДИЕ 2015.08.10 CUZNEŢOV Iurie, MD 
42  14247 017657 ebun 2015.08.23 MOMAT Oleg, MD 
43  14335 017519 MS MEDIA 

SECURITY 
2015.08.01 Media Security S.R.L., MD 

44  14336 017564 SPLIT  
СПЛИТ 

2015.08.08 MASTER GAME S.R.L., MD 

45  14337 017573 PEGAS  
ПЕГАС 

2015.08.05 CASCADVIN S.R.L., MD 

46  14338 017575 SHAUER PRODUCT 2015.08.08 Obşcesto s ogranicennoi otvetstvennostiu 
"SHAUER GRUPP", BY 

47  14339 017580 КУРЖАНСКОЕ 2015.08.08 TerA-Vin S.A., MD 
48  14340 017582 ТРЕПЕТ  

ДУШИ 
2015.08.08 TerA-Vin S.A., MD 

49  14341 017604 ГЛИНТВЕЙН 
БОСТАВАН 

2015.08.16 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

50  14342 017605 EFFECT 2015.08.12 MOMAT Oleg, MD 
51  14348 017619 JUSTAR 2015.08.18 SIG-VEST GRUP S.R.L.,  

societate comercială, MD 
52  14369 017505 LEA GRANDA 2015.08.01 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
53  14387 017623 ŞOAPTA 2015.08.18 BUCURIA S.A., MD 
54  14388 017624 TALISMAN 2015.08.18 BUCURIA S.A., MD 
55  14389 017625 MELANCOLIE 2015.08.18 BUCURIA S.A., MD 
56  14390 017626 FEERIE 2015.08.18 BUCURIA S.A., MD 
57  14391 017627 DULCINEEA 2015.08.18 BUCURIA S.A., MD 
58  14392 017628 твой Дом 2015.08.16 PÂSLARI Octavian, MD 
59  14393 017630 АКЛАСТА 2015.08.17 NOVARTIS AG, CH 
60  14401 017631 Love plus 2015.08.17 SOCIAL MARKETING SOLUTIONS S.R.L., 

RO 
61  14402 017637 Emirates Holidays 2015.08.17 Emirates, AE 
62  14403 017638 Emirates SkyCargo 2015.08.17 Emirates, AE 
63  14404 017639 Dnata 2015.08.17 DNATA, AE 
64  14405 017640 SKYWARDS 2015.08.17 Emirates, AE 
65  14406 017641 WA excelent 2015.08.29 GHEBEŞT Irina, MD 
66  14407 017647 Emirates 2015.08.17 Emirates, AE 
67  14408 017649 Liv.52 2015.08.17 MMI Corporation, corporaţie organizată  

conform legilor insulelor Caimane, KY 
68  14409 017653 VALEA FLORILOR 2015.08.19 V.S. – EXPORT S.R.L., MD 
69  14410 017654 Stăpînul Mesei 2015.08.19 GARIUC Cornel, MD 
70  14411 017659 COLDACT 2015.08.23 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN 
71  14412 017660 ЗОЛУШКА 

ZOLUSHKA 
2015.08.23 RINER-COM S.R.L., MD 

72  14413 017663 СТАРАЯ КОЛОДА 2015.08.25 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

73  14414 017664 КОКЕТКА 2015.08.25 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
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74  14415 017665 COQUETTE 2015.08.25 United Wine Company S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
75  14416 017666 OLD GOLD 2015.08.25 United Wine Company S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
76  14417 017667 SBARRO 2015.08.26 Sbarro LLC, US 
77  14427 017513 E EXPROTEH 2015.08.02 EXPROTEH S.R.L., MD 
78  14428 017529 Marcă  

tridimensională 
2015.08.03 EURO-ALCO S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
79  14429 017537 HELIOS 2015.08.03 CASCADVIN S.R.L., MD 
80  14430 017539 ЖЕЛТОК 2015.08.03 VIJELIOS S.R.L., MD 
81  14432 017557 AKAI 2015.08.04 Phenomenon Agents Limited, VG 
82  14434 017561 СТИЛЬ ЖИЗНИ ОТ 

БОСТАВАН 
2015.08.10 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
83  14435 017596 Marcă  

tridimensională 
2015.08.11 CABIGRUP S.R.L., MD 

84  14436 017597 Marcă  
tridimensională 

2015.08.11 CABIGRUP S.R.L., MD 

85  14437 017599 ОТДЫХАЕМ 
ВМЕСТЕ 

2015.08.10 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

86  14438 017602 SAFMARINE 2015.08.10 A.P. Møller- Mærsk A/S, DK 
87  14439 017608 Marcă tridimensională 2015.08.12 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
88  14442 017620 ÜLKER 2015.08.18 YILDIZ HOLDING A.S., TR 
89  14443 017621 Lord  

INTERNATIONAL 
FOOD LTD 

2015.08.18 EUROCOMPRODEX S.R.L., MD 

90  14476 017544 Nr 1 
НОМЕР ОДИН 

2015.08.03 47 th Parallel S.A., întreprindere mixtă, MD  

91  14477 017546 www.Etiketka.md  
ART STUDIO 

2015.08.04 VAPOS GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

92  14478 017556 ФОРТУНА FORTUNA 2015.08.04 ALCOLUX S.R.L., MD 
93  14479 017684 GMAIL 2015.08.18 Google Inc., US 
94  14483 017678 TOPFIELD 2015.08.26 Topfield Co., Ltd., KR 
95  14497 017594 Marcă tridimensională 2015.08.11 CABIGRUP S.R.L., MD 
96  14498 017595 Marcă tridimensională 2015.08.11 CABIGRUP S.R.L., MD 
97  14506 017686 РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ 2015.08.26 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
98  14511 017689 RIGHT 2015.08.30 GALLAHER SWEDEN AB, SE 
99  14512 017690 Blend 2015.08.30 GALLAHER SWEDEN AB, SE 

100  14538 017593 FABRICA DE MEZELURI  
”A.S. SCÎNTEIA” 

2015.08.12 A.S. SCÎNTEIA S.R.L., MD 

101  14544 017775 Десант 2015.08.08 Private Enterprise "Svitle", UA 
102  14545 017609 Car4U 2015.08.12 MENAX-AUTO S.R.L., MD 
103  14551 017651 ВЕЧЕРА & 

ВЫХОДНЫЕ 
2015.08.18 ORANGE MOLDOVA S.A.,  

întreprindere mixtă, MD 
104  14554 017525 ENKATSU 2015.08.01 OLŞEVSKI Vladimir, MD 
105  14555 017527 VAN-BAG 2015.08.01 OLŞEVSKI Vladimir, MD 
106  14584 017504 ВИНОГРАДНОЕ ДИВО 

VINOGRADNOE DIVO 
2015.08.01 VOX-DESIGN S.R.L., MD 

107  14587 017534 Marcă  
tridimensională 

2015.08.03 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

108  14588 017577 ИСЕРИЛИЙСКАЯ 
ЛОЗА 

2015.08.08 TerA-Vin S.A., MD 

109  14589 017672 КЛËВИКИ 
 

2015.08.26 SoloMia., Obscestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu sovmestnoe 
ucrainsco-angliiscoe predprieatie  
s inostrannoi investiţiei, UA 

110  14692 017528 FAMILIA 2015.08.01 Hayat Kimya Sanayi  A.Ş., TR 
111  14693 017656 MILAGRO 2015.08.22 Milagro Food Industries LTD, GB 
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112  14713 017610 Intelligent Beauty 2015.08.12 Frumuseţe Inteligentă S.R.L.,  

societate comercială, MD 
113  14756 017522 Marcă figurativă 2015.08.01 AIUDAG S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
114  14781 017570 Marcă  

tridimensională 
2015.08.05 EURO-ALCO S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 

115  14878 017632 kuper 2015.08.17 BAHAREV Igor, MD 

116  14972 017572 SALUS 2015.08.05 JUNVERDAM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

117  15002 017562 HIT 101.7 FM 2015.08.05 RADIO HIT S.R.L., MD 

118  15003 017669 ВОЛШЕБНЫЙ КРАЙ 2015.08.26 STANCU Eugeniu, MD 

119  15033 017554 ОГНЕННАЯ ВОДА 2015.08.04 ALCOLUX S.R.L., MD 

120  15034 017555 КНЯЖИЙ ГРАД 2015.08.04 ALCOLUX S.R.L., MD 

121  15066 017543 HIDALGO 2015.08.01 GHEBA PRIM S.R.L., MD 

122  15067 017565 ТРИ ТОЛСТЯКА 2015.08.04 RAVIX GRUP S.R.L., MD 

123  15098 017545 Master LUX 2015.08.03 AGROPIESE TGR GRUP S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

124  15100 017611 PALL MALL 2015.08.12 British American Tobacco (Brands) Inc., US 

125  15161 017633 МОНАРХ MONARH 2015.08.17 EURO-ALCO S.A., MD 

126  15179 017612 Pentru o viaţa  
mai bună! 

2015.08.15 BUDÎGAI Iuri, MD 

127  15390 017600 LADY`S DESIRE 2015.08.10 CUZNEŢOV Iurie, MD 

128  15563 017644 MMC 2015.08.18 AUTOTEXTAL S.R.L., MD 

129  15565 017652 SEARA & WEEKEND 2015.08.18 ORANGE MOLDOVA S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

130  15658 017643 Зеленая  
АПТЕКА 

2015.08.26 ZAT "ELFA", UA 

131  15845 017542 SAKURATUR 2015.08.04 SAKURA-TUR S.R.L., MD 

132  15913 017521 ЗОЛОТОЙ ВЕК 2015.08.01 AIUDAG S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

133  16211 017803 BELLA BABY HAPPY 2015.08.24 Toruńskie Zaklady Materialów 
Opatrunkowych, Spólka Akcyjna, PL 

134  16301 017603 Safmarine 2015.08.10 A.P. Møller- Mærsk A/S, DK 

135  16559 017776 hike 2015.08.08 Private Enterprise "Svitle", UA 

136  16823 017903 ЩЕДРИЙ ДАР 2015.08.29 Limited Liability Company "Kernel-Capital", 
UA 

 
 
 

Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a  mărcilor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului 

 
 

Nr. 
crt. 

(111) Nr.  
de ordine 

al înregistrării 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 
 

Data eliberării 
duplicatului 

1 23151 PRISEAJNIUC Dmitri, MD  2015.02.09 

2 24480 SPATARI Alexandr, MD 2015.02.09 

3 24481  SPATARI Alexandr, MD 2015.02.09 
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data  

adoptării hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi modele industriale 

(numărul desenului şi modelului 
industrial) 

 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2013 0110 2013.11.12 1 2015.02.20 4/2014 
2 f 2014 0019 2014.03.25 3 2015.02.18 5/2014 
3 f 2014 0027 2014.04.04 1 2015.02.18 6/2014 
4 f 2014 0037 2014.05.22 6 (1, 2, 3, 4, 6, 7) 2015.02.20 7/2014 

 
 
 

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 VINREAL S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 

Str. Ferapontievscaia nr.1, UTA Găgăuzia,  
Comrat, Republica Moldova 

822 f 2004 0133 2004.08.11 2014.08.11 

 
 
 

MG4L Lista titularilor dec ăzuţi din drepturi prin 
neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor d e 
înregistrare a desenelor şi modelelor industriale 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST3 OMPI, 

numărul certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit, numărul BOPI 
în care a fost publicată hotărârea de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(51) 
Clase 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

 

(44) Nr. 
BOPI 

1 MARGARINT Anatolie, MD 1544 07-99 f 2013 0090 2013.08.22 5/2014 
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Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul titlului de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI,  
datele iniţiale care au fost publicare, datele rectificate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
de depozit 

Nr.  
titlului  

de protecţie 

Nr. 
BOPI, 

 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Brevet  
de invenţie 

a 2011 0049 4322 1/2015 

  
2 Cerere  

de brevet  
de invenţie 

a 2013 0068 - 3/2014 Claims: 23 

Fig.: 1 

Claims: 23 

Fig.: 2 

3 Cerere 
de înregistrare 
a mărcii 

035808 - 10/2014 (531) CFE (5) 
26.01.18; 26.01.21; 
26.13.25; 27.05.17; 
27.05.22. 

(531) CFE (5) 
19.13.21; 26.01.18; 
26.01.21; 26.13.25; 
27.05.17; 27.05.22. 

 



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 februarie 2015, 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 
 

LaVie 
 

014539 
2004.04.14 

Nr. certificat 12108 
 

URSACHI Oleg, MD 

URSACHI Oleg, 
MD 

2015.01.05 
Privind repunerea  

în drepturi 

2015.02.19 1. Se repune  în drepturi titularul mărcii  
nr. 12108 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 (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 - 125 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), în total - 375 
euro.   
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
Notă: Pentru taxele menţionate 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. Înlesnirile prevăzute se aplică 
şi persoanelor fizice. 



MD - BOPI 3/2015  

 173

 

1 2 3 4 5 6 
2 Marcă naţională 

 
 

030953 
2012.04.12 

 
Publichne 

aktsionerne 
tovarystvo 

"Koblevo", UA 

Publichne 
aktsionerne 
tovarystvo 

"Koblevo", UA 

2014.09.19 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.19 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.11.14 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru produsul "vermut" din clasa 33. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 
 

3 Marcă naţională 
 

URAL 
 

033103 
2013.05.03 

 
ADVALOREM 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

 

ADVALOREM 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

2014.07.14 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.19 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.05.12 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 07.   
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

4 Marcă naţională 
 

PIROTERM 
 

029025 
2011.04.11 

 
PIROTERM-

SERVICE S.R.L., 
MD 

PIROTERM-
SERVICE S.R.L., 

MD 

2013.08.23 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.19 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.06.25 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 35, 37.   
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

5 Marcă naţională 
 

SEKRET MONAHA 
CEKPET MOHAXA 

 
033875 

2013.10.18 
 

DÂRZU Sorin, MD 

DÂRZU Sorin, MD 2014.10.28 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.19 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.08.28 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 33. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 



MD - BOPI 3/2015  

 174

 

1 2 3 4 5 6 

6 Marcă naţională 

 

 
 

034152 

2013.12.02 

 

MAGISTRALA-
NISTRU S.R.L., MD 

MAGISTRALA-
NISTRU S.R.L., 

MD 

2014.11.21 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.19 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 

2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.09.22 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea  serviciilor revendicate în 
cerere din clasa 37. 

3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

 

7 Marcă naţională 

 

CAFFE VERONA 

 

033376 

2013.06.28 

 

Starbucks 
Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee 

Company, 
corporaţie din statul 

Washington, US 

Starbucks 
Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee 

Company, 
corporaţie din 

statul 
Washington, US 

2014.12.02 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.19 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 

2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.10.01 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 30. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementelor verbale luate 
separat "CAFFE" şi "VERONA". 

3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

 

8 Marcă naţională 

 

LOWSPIRIN 

 

031415 

2012.07.03 

 

YUV PHARM 
S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, 
MD 

YUV PHARM 
S.R.L., 

întreprindere cu 
capital străin, MD 

2014.12.04 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.19 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 

2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2014.02.17. 

3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite 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) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut - 125 euro (art. 
84 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia 
mărcilor), în total - 375 euro. 

4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat 
sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul 
său până la data plăţii şi este o întreprindere 
care întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. 
(2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 
privind susţinerea sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii.  
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1 2 3 4 5 6 

9 Marcă naţională 

 

COLLICKID 

 

031405 

2012.07.03 

 

YUV PHARM S.R.L., 
întreprindere cu 

capital străin, MD 

YUV PHARM 
S.R.L., 

întreprindere cu 
capital străin, MD 

2014.12.04 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.19 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 

2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene        
Industriale din 2014.03.10. 

3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite 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) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut - 125 euro (art. 
84 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia 
mărcilor), în total - 375 euro. 

4. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat 
sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul 
său până la data plăţii şi este o întreprindere 
care întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. 
(2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 
privind susţinerea sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii.  

10 Marcă internaţională 
 

FITNESSCATALYST 
 

IR 1159342 
2013.04.08 

 
Obschestvo s 
ogranichennoy 

otvetstvennostyu 
"Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya", RU 

Obschestvo s 
ogranichennoy 

otvetstvennostyu 
"Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya", RU 

2014.12.02 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.19 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.09.04 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 05. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

11 Marcă naţională 
 

 
 

030199 
2011.11.14 

ETOLAUR S.R.L., MD 

ETOLAUR S.R.L., 
MD 

2014.07.24 
Privind repunerea  

în drepturi  
 

2015.02.19 1. Se repune  în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 030199 din 2011.11.14. 
2. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei încheieri, solicitantul va 
achita taxa pentru repunerea în drepturi - 100 
euro (p.78 din Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997). 

12 Marcă internaţională 
 

 
 

IR 1029087 
2010.01.07 

 
ICE SA, société 
anonyme, BX 

ICE SA, société 
anonyme, BX 

2014.04.17 
privind repunerea 

în drepturi  
 

2015.02.19 Se repune  în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1029087 din 2010.01.07. 
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1 2 3 4 5 6 
13 Marcă internaţională 

 

 
 

IR 1029087 
2010.01.07 

 
ICE SA, société 
anonyme, BX 

ICE SA, société 
anonyme, BX 

2014.04.02 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.19 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.02.08 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 14. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

14 Marcă naţională 
 

FUGANMERTEL 
 

031946 
2012.10.18 

 
SUPRATEN S.A., MD 

SUPRATEN S.A., 
MD 

2014.03.17 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.20 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2014.01.17. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă.  
 

15 Marcă naţională 
 

CELCO 
 

032482 
2013.01.22 

 
RULEVSCHI Dumitru, 

MD  

RULEVSCHI 
Dumitru, MD  

2014.05.12 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii  
 

2015.02.20 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2014.03.10. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă.  
 

16 Marcă naţională 
 

ESSEX 
 

034510 
2014.01.21 

 
METCO (MIDDLE 
EAST TOBACCO 
CO.) LIMITED, CY 

METCO (MIDDLE 
EAST TOBACCO 

CO.) LIMITED, 
CY 

2014.12.22 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.20 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2014.11.12. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă.  
 

17 Marcă naţională 
 

 
 

034509 
2014.01.21 

 
METCO (MIDDLE 
EAST TOBACCO 
CO.) LIMITED, CY 

METCO (MIDDLE 
EAST TOBACCO 

CO.) LIMITED, 
CY 

2014.12.22 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.20 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.11.12 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34. 
3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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1 2 3 4 5 6 

18 Marcă naţională 

 

 
 

034365 

2013.12.27 

 

J.V.V. SERVICE 
COMERŢ S.R.L., MD 

J.V.V. SERVICE 
COMERŢ S.R.L., 

MD 

2014.10.28 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.20 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 

2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.09.11 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 07. 

3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

 

19 Marcă naţională 

 

iOS 

 

033367 

2013.06.26 

 

Cisco Technology, 
Inc., corporaţie din 

statul California, US 

Cisco 
Technology, Inc., 

corporaţie  
din statul 

California, US 

2014.12.24 
Împotriva Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2015.02.20 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 

2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.10.28 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 09, 42. 

3. Se transmite  dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

 

 



1
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VIII 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la ridicarea sechestrului 

asupra m ărcii nr. 18306, înregistrate 
pe numele titularului PINTURA CONS S.R.L. 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/544/15 din 

10.02.2015 privind anularea măsurilor de asigurare aplicate pe bunurile debitorului PINTURA CONS 
S.R.L., c/f 1006600019469: 

- se ridică sechestrul aplicat prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 28 din 11.02.2015, 
asupra mărcii nr. 18306 din 21.02.2008, înregistrate pe numele titularului PINTURA CONS S.R.L.,  
Str. Munceşti nr. 89, of. 3, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova; 

- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al mărcii nr. 18306 din 21.02.2008, inclusiv 
transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra m ărcii nr. 22291, înregistrate pe numele titularului  

OLVEX S.R.L.,firm ă de produc ţie şi comer ţ şi asupra  
mărcii nr. 13309, înregistrate pe numele ALLMIR S.R.L ., 

întreprindere mixt ă 
 

Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-516R/15 din 
06.02.2015, privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2-4548/2014 din 10.11.2014, 
emis de Judecătoria sect. Botanica mun. Chişinău şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorilor 
OLVEX S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, c/f 1003600025472, şi ALLMIR S.R.L., întreprindere 
mixtă, c/f 1003600064642: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 22291 din 07.102010, înregistrate pe numele titularului 
OLVEX S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, Bd. Decebal nr. 19, MD-2002, Chişinău, Republica 
Moldova, şi asupra mărcii nr. 13309 din 02.11.2004, înregistrate pe numele titularului ALLMIR S.R.L., 
întreprindere mixtă, Str. Vasile Alecsandri nr. 109, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcilor nr. 22291 din 07.102010, şi nr. 13309 din 02.11.2004, inclusiv transmiterea drepturilor 
asupra acestora. 
 

 
 

Cu privire la aplicarea interdic ţiei 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului „Lion -Gri” S.R.L. 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1124/15 din 

09.02.2015 privind asigurarea executării documentului executoriu şi aplicarea interdicţiei pe bunurile 
debitorului „Lion-Gri” S.R.L., c/f 1002600031009: 

- se aplică interdicţia asupra mărcilor nr. R 9659, nr. 13709, nr. 13710, nr. 13844, nr. 13994,  
nr. 13995, nr. 13996, nr. 16026 înregistrate pe numele titularului „Lion-Gri” S.R.L., Str. Munceşti nr. 
801, MD-2029, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
OPI înregistrate pe numele titularului „Lion-Gri” S.R.L., Str. Munceşti nr. 801, MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 
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Cu privire la executarea Încheierii Executorului Ju decătoresc  

Balan Cornelia, nr. 075/194R/15 din 12.02.2015 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/194R/15 din 
12.02.2015 privind anularea interdicţiei aplicate pe bunurile debitorului ARTASBOCEM S.R.L., 
SOCIETATE COMERCIALĂ, c/f 1003600038980: 

- se abrogă ordinul Directorului General AGEPI nr. 119 din 02.08.2013, „Cu privire la aplicarea 
sechestrului asupra desenului/modelului industrial nr. 1267 din 12.01.2010, titular ARTASBOCEM 
S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ”; 

- se menţine sechestrul asupra desenului/modelului industrial nr. 1267 din 12.01.2010, aplicat în 
baza Încheierii Curţii de Apel Chişinău, instanţa de insolvabilitate din 23.12.2014 (dosarul 2i-692/14), 
prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 11 din 19.01.2015.          
 

 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului  
asupra m ărcii nr. 15069, înregistrate  

pe numele titularului PROCHEF S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău, instanţa de insolvabilitate, din 12.02.2015 
(dosarul nr. 2i-73/15), privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului, PROCHEF S.R.L.,  
c/f 1004600025619: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 15069 din 23.02.2006, înregistrate pe numele titularului 
PROCHEF S.R.L., Str. Armenească nr. 17, ap. 10, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii nr. 15069 din 23.02.2006, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului  
asupra m ărcii nr. 24446, înregistrate  

pe numele titularului LAGUNA-TUR S.R.L.,  
societate comercial ă 

 
Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/529/15 din 

26.02.2015, privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2i-37-184/14 din 25.09.2014, 
emis de Curtea de Apel Chişinău, şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului LAGUNA-TUR 
S.R.L., societate comercială, c/f 1003600088055: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 24446 din 07.11.2012, înregistrate pe numele titularului 
LAGUNA-TUR S.R.L., societate comercială, Bd. Cuza-Vodă nr. 27/2, ap. 52, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii nr. 24446 din 07.11.2012, înregistrate pe numele titularului LAGUNA-TUR S.R.L., societate 
comercială, Bd. Cuza-Vodă nr. 27/2, ap. 52, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv 
transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
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Cu privire la men ţinerea sechestrului  
asupra OPI înregistrate pe numele  
titularului Ceaicovschi Oleg, MD 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Furdui Ion nr. 032-417/15 din 04.03.2015 

privind aplicarea măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu, prin care s-a dispus 
aplicarea/menţinerea interdicţiei asupra bunurilor debitorului Ceaicovschi Oleg IDNO 0962706018100: 

- se menţine sechestrul asupra mărcilor nr. 18467, nr. 19999, nr. 19494, nr. 21488, înregistrate 
pe numele titularului CEAICOVSCHI Oleg, Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 23, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova, aplicat în baza Încheierii Executorului judecătoresc Igor Doroftei nr. 064-762/14 
din 10.06.2014, prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 116 din 30.06.2014 şi în baza Încheierii 
Executorului judecătoresc Furdui Ion nr. 032-544/14 din 12.01.2015, prin Ordinul Directorului General 
AGEPI nr. 15 din 23.01.2015. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea interdic ţiei  
asupra OPI înregistrate pe numele  

titularului VIZGAITIS S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 26.02.2015 (nr. dosarului 2i-96/15) privind 
aplicarea interdicţiei pe bunurile debitorului VIZGAITIS S.R.L., c/f 1003600134701: 

- se aplică interdicţia asupra mărcilor nr. 14734 din 16.11.2005, nr. 15084 din 31.10.2005, 
înregistrate pe numele titularului VIZGAITIS S.R.L., Str. Testemiţeanu nr. 59, ap. 4, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
OPI înregistrate pe numele titularului VIZGAITIS S.R.L., Str. Testemiţeanu nr. 59, ap. 4, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 

 
 
 

Cu privire la ridicarea sechestrului 
asupra desenului/modelului industrial nr. 1267, 

titular ARTASBOCEM S.R.L., SOCIETATE COMERCIAL Ă, MD 
 

Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău, instanţa de insolvabilitate, din 20.02.2015 
(dosarul nr. 2i-692/14), privind anularea măsurilor de asigurare aplicate pe bunurile debitorului 
ARTASBOCEM S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, c/f 1003600038980:  

- se ridică sechestrul aplicat în baza Încheierii Curţii de Apel Chişinău, instanţa de 
insolvabilitate, din 23.12.2014 (dosarul nr. 2i-692/14), prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 11 
din 19.01.2015 asupra desenului/modelului industrial nr. 1267 din 12.01.2010, înregistrat pe numele 
titularului ARTASBOCEM S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, c/f 1003600038980; 

- se reiau procedurile legale ce ţin de statutul juridic al desenului/modelului industrial nr. 1267 
din 12.01.2010, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestuia.  
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Cu privire la aplicarea interdic ţiei 

asupra m ărcii nr. 14924, titular „Glorinal” S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1198/15 din 
11.03.2015 privind asigurarea executării documentului executoriu şi aplicarea interdicţiei pe dreptul de 
proprietate intelectuală a debitorului „Glorinal” S.R.L., c/f 1002600015739, precum şi cele dobândite în 
viitor: 

- se aplică interdicţia asupra mărcii nr. 14924 din 09.02.2006, înregistrată pe numele titularului 
„Glorinal” S.R.L., Str. Zamfir Arbore nr. 15, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. 14924 din 09.02.2006, înregistrate pe numele titularului „Glorinal” S.R.L., Str. Zamfir Arbore 
nr. 15, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
 

 



1
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IX 

Monitor 

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al   

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the Republic 
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General 

of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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Amendamente* 
la Regulamentul Tratatului de Cooperare în Domeniul  Brevetelor 

(PCT) 
(adoptate la 30 septembrie 2014 la cea de-a 27-a se siune extraordinar ă  
a Adun ării Uniunii Interna ţionale a Cooper ării în Domeniul Brevetelor  

şi care vor intra în vigoare cu începere de la 1 iul ie 2015) 
 

 
Regula 49 ter 

Efectul restabilirii dreptului de prioritate de c ătre oficiul receptor; 
Restabilirea dreptului de prioritate de c ătre oficiul desemnat 

 
49ter.1 [Nu se modifică]; 
49ter.2 Restabilirea dreptului de prioritate de către oficiul desemnat: 

(a)  [Nu se modifică]; 
(b)   Solicitarea, conform alineatului (a), trebuie: 

(i) să fie depusă la oficiul desemnat în termen de o lună de la termenul aplicabil, 
conform Articolului 22 sau, dacă solicitantul depune o solicitare expresă la oficiul 
desemnat în conformitate cu Articolul 23(2), în termen de o lună de la data primirii 
acestei solicitări de către oficiul desemnat;  
(ii) şi (iii) [Nu se modifică]; 

(c) – (h) [Nu se modifică]. 
Regula 76 

Traducerea documentului de prioritate; 
Aplicarea anumitor reguli la proceduri în fa ţa oficiilor desemnate  

 
76.1 – 76.4 [Nu se modifică];    
76.5   Aplicarea anumitor reguli la proceduri în faţa oficiilor desemnate: 
Regulile 13ter.3, 20.8(c), 22.1(g), 47.1, 49, 49bis, 49ter şi 51bis se aplică cu condiţia ca: 

(i) [Nu se modifică]    
(ii) orice referinţă menţionată în regulile la Articolul 22, Articolul 23(2) sau Articolul 
24(2) trebuie să fie interpretată ca o referinţă la Articolul 39(1), Articolul 40(2) sau 
Articolul 39(3); 
(iii)  – (v) [Nu se modifică]. 

Regula 90 
Agen ţi şi reprezentan ţi comuni 

 
90.1 şi 90.2 [Nu se modifică];    
90.3 Efectele acţiunilor din partea sau cu privire la agenţii şi reprezentanţii comuni:  

(a) şi (b) [Nu se modifică];    
(c) în conformitate cu prevederile Regulii 90bis.5, orice acţiune din partea sau cu privire la 
un reprezentant comun sau agentul său va avea efectul unei acţiuni din partea sau cu 
privire la toţi solicitanţii; 

90.4 [Nu se modifică];    
90.5 Procura generală: 

(a) – (c) [Nu se modifică];    
(d) Prin derogare de la paragraful (c), dacă agentul, după caz, depune la oficiul receptor, 
Autoritatea Internaţională de Examinare Preliminară sau la Biroul Internaţional o notificare 
de retragere, menţionată în Regulile 90bis.1 – 90bis.4, o copie a procurii generale va fi 
depusă la acel oficiu, autoritate sau birou. 

90.6 [Nu se modifică].  
 
 
______________________ 

* Pentru fiecare regulă amendată, se prezintă textul modificat. În cazul în care un punct din regulă nu a fost 
amendat, se indică „[Nu se modifică]”. 

 



                                                                                                               MD - BOPI 3/2015 
 

 187 

 
Lista taxelor 

 
Taxa                                                                                     Cuantumul 

1. Taxa de depunere internaţională: 
(Regula 15.2) 

1.330 de franci elveţieni, plus 15 franci elveţieni 
pentru fiecare filă adiţională a cererii interna-
ţionale, în cazul în care volumul depăşeşte 30 
de file; 
 

2. Taxa de prelucrare pentru documentarea 
suplimentară: 
(Regula 45bis.2) 
 

200 de franci elveţieni; 

3. Taxa de prelucrare: 
(Regula 57.2) 

200 de franci elveţieni. 

 

Scutiri 
 

4. Taxa de depunere internaţională se reduce în următorul cuantum dacă, în conformitate cu 
prevederile Instrucţiunilor Administrative, cererea internaţională este depusă: 
(a) în format electronic, cererea nefiind  

în format simbolic-codificat: 
 
100 de franci elveţieni; 

(b) în format electronic, cererea fiind  
în format simbolic-codificat: 

 
200 de franci elveţieni; 

(c) în format electronic, cererea, descrierea,  
revendicările şi rezumatul fiind  
în format simbolic-codificat: 

 
 

300 de franci elveţieni. 
 
Taxa internaţională de depunere în conformitate cu paragraful 1 (dacă este cazul, redusă în 

conformitate cu paragraful 4), taxa de prelucrare a documentării suplimentare, prevăzută în 
paragraful 2 şi taxa de prelucrare prevăzută în paragraful 3 – se reduce cu 90%, dacă cererea 
internaţională este depusă de către: 

(a) un solicitant, persoană fizică, care este resortisant al şi cu domiciliul într-un stat listat 
ca fiind un stat al cărui produs intern brut pe cap de locuitor este mai mic de 25.000 
USD (conform celor mai recenţi indicatori medii privind produsul intern brut pe cap de 
locuitor pentru ultimii 10 ani, la valori constante în USD la cursul anului 2005, 
publicate de Organizaţia Naţiunilor Unite), şi ai căror resortisanţi şi rezidenţi, persoane 
fizice, au depus mai puţin de 10 cereri internaţionale pe an (per milion de locuitori) sau 
mai puţin de 50 de cereri internaţionale pe an (în cifre absolute) în conformitate cu 
indicatorii medii anuali de depunere a cererilor pentru ultimii cinci ani, publicate de 
Biroul Internaţional; sau 

(b) un solicitant, indiferent dacă este sau nu o persoană fizică, care este resortisant al şi 
cu domiciliul într-un stat listat de Organizaţia Naţiunilor Unite ca stat cel mai puţin 
dezvoltata; cu condiţia ca, în cazul mai multor solicitanţi, fiecare să îndeplinească 
criteriile stabilite în oricare din subparagrafele (a) sau (b). Listele statelor menţionate 
în subparagrafele (a) şi (b) sunt actualizate de către Directorul General cel puţin o 
dată la cinci ani, în conformitate cu directivele Adunării Generale. Criteriile stabilite în 
subparagrafele (a) şi (b) sunt revizuite de către Adunarea Generală cel puţin o dată la 
cinci ani. 

 



1
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X 
Materiale de informare 

din domeniul propriet ăţii intelectuale / 
Intellectual property information 

materials 
 

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, 
texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor 
regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte materiale de 
informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 

 
The section insert information on intellectual property protection in the Republic of Moldova, 

texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is party, of the 
regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO standards; other 
information materials in the field of intellectual property protection. 
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OMPI INFORMEAZĂ 
 
 
 

Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT) 
Amendamente la Regulamentul PCT 

 
La 30 septembrie 2014 , în cadrul celei de-a 27-a sesiuni extraordinare a Adunării Uniunii 

Internaţionale a Cooperării în Domeniul Brevetelor, au fost adoptate amendamentele la Regulamentul 
PCT.  

Amendamentele la Regulamentul PCT vor intra în vigoare cu începere de la 1 iulie 2015. 
Amendamentele se referă la regulile 49ter.2, 76.5, 90.3, 90.5 şi la lista taxelor. 

 
 
 

ADERĂRI LA TRATATELE INTERNA ŢIONALE  
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 

 
 

Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea inter naţional ă  
a desenelor şi modelelor industriale 

Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga pri vind 
înregistrarea interna ţional ă a desenelor şi modelelor industriale 

 
La 13 februarie 2015 Statele Unite ale Americii  au depus instrumentele de ratificare a Actului 

de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor şi 
modelelor industriale, adoptat la Geneva la 2 iulie 1999. 

Actul de la Geneva va intra în vigoare cu privire la Statele Unite ale Americii cu începere de la 
13 mai 2015.  

 
* * * 

 
La 13 februarie 2015 Japonia  a depus instrumentele de aderare la Actul de la Geneva al 

Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor şi modelelor industriale, 
adoptat la Geneva la 2 iulie 1999. 

Actul de la Geneva va intra în vigoare cu privire la Japonia cu începere de la 13 mai 2015. 
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OEB INFORMEAZĂ 
 

Acordul de validare a brevetelor europene în Maroc 
 

La 1 martie 2015 în  Maroc  a intrat în vigoare Acordul de validare a brevetelor europene, care 
va conferi aceeaşi protecţie ca şi brevetele acordate de OEB.  

Validarea brevetelor europene în Maroc va avea loc la cererea solicitantului şi va fi considerată 
solicitată pentru orice cerere europeană sau internaţională, depusă la data de sau după 1 martie 
2015. Aceasta nu va fi accesibilă pentru cererile depuse înainte de această dată sau pentru brevetele 
europene care rezultă din astfel de cereri. 

Taxa de validare constituie 240 de euro şi va fi achitată la OEB în termen de şase luni de la 
data la care Buletinul European de Brevete va menţiona publicarea Raportului European de cercetare 
sau, după caz, în termenul de perfectare a  actelor necesare pentru intrarea unei cereri internaţionale 
în faza europeană.  

O referinţă la Maroc, ca stat de validare,va fi inclusă în solicitarea formularului  de acordare 
(EPA / EPO / OEB 1001) şi a formularului de înscriere în faza europeană (EPA / EPO / OEB 1200). 
Versiunile actualizate ale formularelor sunt disponibile pe site-ul EPO din 1 martie 2015.  

Marocul este prima ţară non-membră a Organizaţiei Europene de Brevete care validează 
efectele juridice ale unui brevet european pe teritoriul său. 

Pentru detalii accesaţi: http://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150119.html 
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 

sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/md/publishing/bopi.php 

Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 

pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este 

nelimitată şi poate fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

Ü BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI: 

Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 

MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08 

fax: (022) 44-01-19

e-mail: offi ce@agepi.gov.md 

http://agepi.gov.md/ 
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