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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 

товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

рисунков и моделей. Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на 

охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике 

Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает систематизированные 

ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются официальные документы, 

положения, между народные конвенции, двусторонние соглашения, нормы и стандарты 

в области промышленной собственности и т.д.

Бюллетень на своих страницах предлагает заинтересованным лицам на выгодных 

условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности, 

другой деятельности.
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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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(46) Data publicării traducerii revendicărilor cererii de brevet european

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

 Data publicării traducerii revendicărilor modifi cate  

         Date of publication of the translation of the amended claims

         Дата публикации перевода измененной формулы

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat

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

         Дата публикации перевода титульного листа валидированного европейского патента                                              

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

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

 maintained in its amended form

         Дата публикации перевода титульного листа валидированного европейского патента  

 в измененной форме 

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

(67)   Numărul cererii transformate şi data transformării

         Number of converted patent application and date of conversion

         Номер преобразованной заявки и дата преобразования  

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

Стандартом ST.3 ВОИС

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

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

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

         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    

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

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

        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 

(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european

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

          Дата публикации заявки о валидации европейского патента

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

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

         Number and fi ling date of the European patent application

         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 

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

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

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

PUBLICATE DE AGEPI

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

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI

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

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

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

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

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

  or recognized priority date
  – заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока 

  с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (bibliografi că) a documentului

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

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

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

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

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

  любой части документа

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

 – granted patent for invention, amended after opposition procedures

 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

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

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

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

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

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

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

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

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

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

документа

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

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

срока с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

заявки)

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

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

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

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

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

    Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

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

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

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

части документа

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

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

признания патента недействительным 

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

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

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

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

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

Z9 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi 
 – issued or extended short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document
 – выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 
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     List of issued patents for invention  
     Перечень выданных патентов на изобретения
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    Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение
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    Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention 
    Утеря прав, вытекающих из краткосрочного  патента на изобретение

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

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

    Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

MK4A  Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
     List of expired patents for invention
     Перечень патентов на изобретения, срок действия которых истек 
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BB1A Cereri de brevet de inven ţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P

P

П 
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(21) a 2014 0098 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A01K 67/02 (2006.01) 

A61K 35/74 (2006.01) 
A61P 33/10 (2006.01) 

(22) 2014.09.16 
(71) IATUSEVICI Anton, BY; EREMIA Nicolae, MD 
(72) IATUSEVICI Anton, BY; SAMSONOVICI  

Vladimir, BY; CRASOCICO Petru, BY; EREMIA 
Nicolae, MD 

(54) Remediu pentru terapia strongiloidozei  
şi stării imunodeficitare la porci  

(57) Invenţia se referă la medicina veterinară şi 
poate fi utilizată la terapia strongiloidozei şi 
stării imunodeficitare la porci. 
Se propune un remediu care conţine două 
componente − aversectin C şi lizozimă G3x. 
Remediul posedă un efect antiparazitar sporit, 
proprietăţi imunostimulatoare şi are o extensi-
vitate a eficacităţii de 100%. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Remedy for treating strongyloidiasis and 
immunodeficiency state in pigs  

(57) The invention relates to veterinary medicine 
and can be used for treating strongyloidiasis 
and immunodeficiency state in pigs. 
It is proposed a remedy consisting of two 
components − aversectin C and lysozyme G3x. 
The remedy possesses a high antihelminthic 
effect, immunostimulatory properties and has 
100% extensiveness of efficacy. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Средство для лечения стронгилоидоза и 
иммунодефицитного состояния у свиней 

(57) Изобретение относится к ветеринарной 
медицине и может быть использовано для 
лечения стронгилоидоза и иммунодефи-
цитного состояния у свиней. 
Предлагается средство состоящее из двух 
компонентов − аверсектин С и лизоцим G3x. 
Средство обладает повышенным противо-
глистным эффектом, иммуностимулирую-
щими свойствами и имеет 100%-ую экс-
тенсэффективность. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
 
 
 
 
 

(21) a 2014 0099 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A23L 3/10 (2006.01) 

A23L 3/26 (2006.01) 
A23L 3/30 (2006.01) 

(22) 2014.09.17 
(71)(72) OLARU Gheorghe, MD 
(54) Instala ţie pentru sterilizarea conservelor  
(57) Invenţia se referă la dispozitive care schimbă 

atât metoda de prelucrare termică a conser-
velor, atât încălzirea producţiei de conserve în 
autoclavă, cât şi răcirea ei. 
Căldura din rezervorul tampon (5), datorită 
trecerii agentului frigorific, de exemplu freonu-
lui, din stare lichidă în stare gazoasă se acu-
mulează în stare de abur, căldură de vapori-
zare, şi este transmisă la condensarea vapori-
lor de agent frigorific apei din autoclavă (1). 
După menţinerea conservelor la temperatura 
de sterilizare răcirea se realizează prin inver-
sarea agentului frigorific, adică prin răcirea 
apei în autoclavă (1) şi transmiterea căldurii 
apei din rezervorul tampon (5). În aşa mod de 
sterilizare a producţiei de conserve căldura nu 
se aruncă în atmosferă în stare de apă caldă, 
dar se transmite din rezervorul tampon (5) 
pentru încălzirea apei în autoclavă (1) şi in-
vers, la răcirea apei în autoclavă (1), căldura 
este transmisă din autoclavă (1) în rezervorul 
tampon (5). 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for sterilization of canned food  
(57) The invention relates to devices that change 

the method for heat treatment of canned food, 
both heating of canned products in autoclave 
and cooling thereof. 
The heat from the buffer tank (5), due to tran-
sition of refrigerant, for instance freon, from 
liquid to gaseous state, is accumulated in va-
por, vaporization heat state and is transferred 
upon condensation of refrigerant vapors to the 
water in the autoclave (1). After maintaining 
the canned food at the temperature of sterili-
zation the cooling is carried out by reverse of 
refrigerant that is by water cooling in the auto-
clave (1) and heat transfer to the water in the 
buffer tank (5). In this mode of sterilization of 
canned products the heat is not discharged 
into the atmosphere in the state of warm wa-
ter, but is transferred from the buffer tank (5) 
for heating the water in the autoclave (1), and  
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conversely, upon water cooling in the auto-
clave (1), the heat is transferred from the au-
toclave (1) into the buffer tank (5). 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для стерилизации консервов 
(57) Изобретение относится к устройствам, ко-

торые меняют способ тепловой обработки 
консервов, как нагрев консервной продук-
ции в автоклаве, так и ее охлаждение. 
Тепло из буферного резервуара (5) за счет 
перехода хладагента, к примеру фреона, 
из жидкого состояния в газообразное нака-
пливается в состоянии пара, теплоты па-
рообразования, и передается при конден-
сации паров хладагента воде из автоклава 
(1). После выдержки консервов при темпе-
ратуре стерилизации охлаждение осуще-
ствляется реверсом хладагента, то есть 
охлаждением воды в автоклаве (1) и пере-
дачей тепла воде из буферного резервуа-
ра (5). В таком виде стерилизации кон-
сервной продукции тепло не выбрасывает-
ся в атмосферу в состоянии теплой воды, 
а передается из буферного резервуара (5) 
для нагрева воды в автоклаве (1), и наобо-
рот, при охлаждении воды в автоклаве (1), 
тепло передается из автоклава (1) в бу-
ферный резервуар (5). 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 1 

 
 
 
 
(21) a 2015 0089 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 31/01 (2006.01) 

A61P 1/00 (2006.01) 
(22) 2014.03.25 
(31) 13161089.1 
(32) 2013.03.26 
(33) EP 
(85) 2015.09.15 
(86) PCT/EP2014/055947, 2014.03.25 
(87) WO 2014/154683 A1, 2014.10.02 
(71) LIPID THERAPEUTICS GMBH, DE 
(72) KEILHAUER Gerhard, DE 
(74) SIMANENKOVA Tatiana 

(54) Form ă preparativ ă farmaceutic ă con ţinând 
fosfatidilcolin ă pentru tratarea colitei  
ulceroase  

(57) Invenţia se referă la o formă preparativă far-
maceutică care conţine un produs de fosfati-
dilcolină cu formula (I)  

OH2
C CO R

1

OHC CO R
2

OH2
C P O CH2

O

-

CH2
N )3

O

(CH3

+

 , 

unde R1 reprezintă radicalul unui acid gras 
saturat sau nesaturat cu 12...24 atomi de car-
bon, iar R2 reprezintă radicalul unui acid gras 
saturat sau nesaturat cu 12...24 atomi de car-
bon, şi unde produsul de fosfatidilcolină (FC) 
conţine următoarele cantităţi de acizi graşi (% 
mas. din cantitatea totală de acizi graşi din 
FC): 55…72 acid linoleic; 10…18 acid palmitic; 
7…15 acid oleic; 2…8 acid linolenic; 2…8 acid 
stearic, şi cel puţin un excipient acceptabil 
farmaceutic pentru eliberarea întârziată; pre-
cum şi la un procedeu de preparare a formei 
preparative menţionate. 
Forma propusă poate fi utilizată pentru trata-
mentul îmbunătăţit sau prevenirea colitei 
ulceroase. 

 
  Revendicări: 16 

* 
*     * 

(54) Pharmaceutical formulation comprising 
phosphatidylcholine for the treatment of 
ulcerative colitis  

(57) The invention relates to a pharmaceutical 
formulation, comprising a phosphatidylcholine 
product of formula (I) 

OH2
C CO R

1

OHC CO R
2

OH2
C P O CH2

O

-

CH2
N )3

O

(CH3

+

 , 

wherein R1 is the residue of a saturated or 
unsaturated fatty acid with 12-24 carbon at-
oms, and R2 is the residue of a saturated or 
unsaturated fatty acid with 12-24 carbon at-
oms, and wherein the phosphatidylcholine 
product (PC) contains the following amounts 
of fatty acids: 55…72 linoleic acid; 10…18 
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palmitic acid; 7…15 oleic acid; 2…8 linolenic 
acid; 2…8 stearic acid, and at least one excip-
ient for delayed release; and to a process for 
the preparation of such a pharmaceutical for-
mulation. 
The proposed formulation can be used for the 
improved treatment or prophylaxis of ulcera-
tive colitis. 

 
  Claims: 16 

* 
*     * 

(54) Фармацевтическая препаративная 
форма, содержащая фосфатидилхолин 
для лечения язвенного колита 

(57) Изобретение относится к фармацевтической 
препаративной форме, содержащей фосфа-
тидилхолиновый продукт формулы (I)  

OH2
C CO R

1

OHC CO R
2

OH2
C P O CH2

O

-

CH2
N )3

O

(CH3

+

 , 
где R1 

представляет собой радикал насы-
щенной или ненасыщенной жирной кисло-
ты с 12…24 атомами углерода, и R2 пред-
ставляет собой радикал насыщенной или 
ненасыщенной жирной кислоты с 12…24 
атомами углерода, и где фосфатидилхо-
линовый продукт (ФХ) содержит следую-
щие количества жирных кислот (в массо-
вых процентах от общего количества жир-
ных кислот в ФХ): 55…72 линолевой кисло-
ты; 10…18 пальмитиновой кислоты; 7…15 
масляной кислоты; 2…8 линоленовой ки-
слоты; 2…8 стеариновой кислоты, и, по 
меньшей мере, одно фармацевтически 
приемлемое вспомогательное вещество 
для замедленного высвобождения; а также 
к способу получения упомянутой препара-
тивной формы. 
Предложенная форма может быть исполь-
зована для усовершенствованного лечения 
или предупреждения язвенного колита. 

 
 П. формулы: 16 
 

 
 
 
 
 
 
 

(21) a 2015 0120 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 31/7016 (2006.01) 

A61P 21/00 (2006.01) 
A61P 25/14 (2006.01) 
A61P 25/16 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 
A61K 9/00 (2006.01) 

(22) 2014.05.07 
(31) 61/820278 
(32) 2013.05.07 
(33) US 
(85) 2015.12.02 
(86) PCT/IL2014/050411, 2014.05.07 
(87) WO 2014/181333 A3, 2014.11.13 
(71) BIO BLAST PHARMA LTD., IL 
(72) MEGIDDO Dalia, IL 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Tratamentul bolilor neurodegenerative şi 

miopatice de agregare proteic ă prin admi-
nistrarea parenteral ă a trehalozei  

(57)  Invenţia se referă la medicină şi poate fi utili-
zată pentru tratamentul bolilor neurodegene-
rative şi miopatice de agregare proteică prin 
administrarea parenterală a trehalozei. 
Conform invenţiei, se dezvăluie o metodă de 
tratament a unei patologii asociate cu agre-
garea proteică atipică, ce constă în adminis-
trarea parenterală a compoziţiilor farmaceu-
tice ce conţin trehaloză. De asemenea, este 
dezvăluită o compoziţie farmaceutică apoasă 
injectabilă ce conţine o cantitate efectivă 
terapeutică de trehaloză. 

 
  Revendicări: 59 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Treatment of protein aggregation myo-
pathic and neurodegenerative diseases by 
parenteral administration of trehalose 

(57) The invention relates to medicine and may be 
used for the treatment of protein aggregation 
myopathic and neurodegenerative diseases 
by parenteral administration of trehalose. 
According to the invention, disclosed is a 
method of treatment of a disease associated 
with abnormal protein aggregation comprising 
parenterally administering pharmaceutical 
formulations comprising trehalose. Also dis-
closed is an injectable aqueous pharmaceuti-
cal formulation comprising a therapeutically 
effective amount of trehalose. 

 
  Claims: 59 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Лечение нейродегенеративных и миопа-
тических заболеваний протеиновой аг-
регации путём парентерального приме-
нения трегалозы 

(57) Изобретение относится к медицине и мо-
жет быть использовано для лечения ней-
родегенеративных и миопатических забо-
леваний протеиновой агрегации путём па-
рентерального применения трегалозы. 
Согласно изобретению, раскрывается ме-
тод лечения патологии ассоциированной с 
атипичной протеиновой агрегацией, кото-
рый состоит в парентеральном примене-
нии фармацевтических композиций содер-
жащих трегалозу. Также, раскрывается 
водная инъекционная фармацевтическая 
композиция, которая содержит эффектив-
ное терапевтическое количество трегалозы. 

 
 П. формулы: 59 
 Фиг.: 2 
 

 
(21) a 2015 0106 (13) A2 
(51) Int. Cl.: B01D 24/10 (2006.01) 

B01D 27/02 (2006.01) 
C02F 1/00 (2006.01) 
C02F 1/28 (2006.01) 

(22) 2014.01.20 
(31) 2013114220 
(32) 2013.03.28 
(33) RU 
(85) 2015.10.26 
(86) PCT/RU2014/000028, 2014.01.20 
(87) WO 2014/158056 A1, 2014.10.02 
(71) ELECTROPHOR Inc., US 
(72) SHMIDT Jozeph, US; KUZMIN Alexey, RU; 

BAIGOZIN Denis, RU 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Dispozitiv de filtrare  
(57) Invenţia se referă la dispozitive de filtrare pen-

tru purificarea lichidului şi poate fi aplicată în 
condiţii casnice pentru purificarea secundară 
a apei de la robinet şi a altor lichide de uz 
casnic.  
Dispozitivul de filtrare constă din două zone 
de lucru (1), (2), cel puţin un mijloc de fixare, 
cel puţin un element de reglare. Zona de lucru 
superioară este executată cu posibilitatea 
reglării valorii de duritate a lichidului filtrat pe 
parcursul întregii perioade de funcţionare, în 
formă de container cu spaţiu intern, umplut cu 
material filtrant, executat cu două grupe de 
distribuitori de fluxuri ale lichidului filtrat. Ele-
mentul de reglare reprezintă un canal, ampla-
sat în zona de lucru superioară, şi o supapă a 
mijlocului de fixare îmbinată cu el în procesul 
filtrării lichidului. 

Rezultatul tehnic constă în asigurarea deduri-
zării uniforme a lichidului filtrat pe parcursul 
întregii durate de funcţionare a dispozitivului 
cu menţinerea concomitentă a capacităţii de 
filtrare. 

 
  Revendicări: 15 
  Figuri: 10 

* 
*     * 

(54) Filtering device  
(57)  The invention relates to filtering devices for 

purifying a liquid and can be used in house-
hold conditions for additional purification of 
mains water and other liquids for household 
needs. 
The filtering device is composed of two work-
ing zones, at least one means for fixing, and 
at least one adjusting element. The upper 
working zone is configured to enable an ad-
justment of the hardness value of the filtered 
liquid throughout the life in the form of a con-
tainer having an inner cavity filled with a filter-
ing material and configured with two groups of 
flow distributors of the filtered liquid. The ad-
justing element represents a conduit arranged 
in the upper working zone, and a valve of the 
means for fixing, which is interconnected 
therewith during the liquid filtration process. 
The technical result consists in providing an 
even softening of the filtered liquid throughout 
the total life of the device while maintaining 
the filtering capacity thereof. 

 
  Claims: 15 
  Fig.: 10 

* 
*     * 

(54) Фильтрационное устройство  
(57) Изобретение относится к фильтрационным 

устройствам для очистки жидкости и может 
найти применение в бытовых условиях для 
доочистки водопроводной воды и других 
жидкостей бытового назначения.  
Устройство фильтрационное состоит из 
двух рабочих зон (1), (2), по меньшей мере, 
одного средства фиксации, по меньшей 
мере, одного регулирующего элемента. 
Верхняя рабочая зона выполнена с воз-
можностью регулирования значения жест-
кости фильтруемой жидкости на протяже-
нии всего ресурса работы в виде контей-
нера с внутренним пространством, запол-
ненным фильтрующим материалом, вы-
полненным с двумя группами распредели-
телей потоков фильтруемой жидкости. Ре-
гулирующий элемент представляет собой 
канал, расположенный в верхней рабочей 
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зоне, и взаимосвязанный с ним в процессе 
фильтрации жидкости клапан средства 
фиксации.  
Технический результат состоит в обеспе-
чении равномерного умягчения фильтруе-
мой жидкости на протяжении всего ресурса 
работы устройства с одновременным со-
хранением фильтрующей способности. 

 
 
 П. формулы: 15 
 Фиг.: 10 
 

 
 
 

 
(21) a 2014 0117 (13) A2 
(51) Int. Cl.: B01D 47/02 (2006.01) 

B01D 53/14 (2006.01) 
B01D 53/52 (2006.01) 
C07C 7/11 (2006.01) 
C07C 9/04 (2006.01) 
C02F 11/04 (2006.01) 

(22) 2014.11.10 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

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

MD; UNGUREANU Dumitru, MD; NENNO 
Vladimir, MD 

(54) Instala ţie pentru purificarea biogazului  
(57) Invenţia se referă la utilaje pentru purificarea 

biogazului în procesul obţinerii lui la fermenta-
rea anaerobă a deşeurilor organice.  
Instalaţia de purificare a biogazului include o 
conductă (1) pentru introducerea apei, o con-
ductă (2) pentru alimentarea cu biogaz, dotate 
cu ventile electromagnetice şi racordate cu un 
saturator (3), un ştuţ (4) de introducere a 
amestecului apă-gaz, printr-un barbotor (5), 
într-un separator (6) ermetic absorbant dotat 
cu nivelmetru (7), manometru (8), desorber de 
tip deschis (14), în interiorul căruia este am-
plasată o umplutură sferică magnetică (15) şi 
un barbotor (13), pe partea exterioară a 

desorberului (14) este amplasat un solenoid 
(16) conectat cu un potenţiometru (17), iar în 
partea de jos este amplasat un rezervor de 
recirculare (19) conectat cu o ţeavă centrală 
(18) de evacuare şi o pompă de recirculare 
(20). Instalaţia mai include un tablou de co-
mandă (21) conectat cu ventilele electromag-
netice, manometrul (8), potenţiometrul (17) şi 
pompa de recirculare (20). 
Rezultatul constă în eliminarea mai curată şi 
mai concentrată a metanului cu o putere calo-
rică mai înaltă. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Biogas cleaning plant  
(57) The invention relates to equipment for clea-

ning biogas in the process of its production 
upon anaerobic fermentation of organic 
waste. 
The biogas cleaning plant comprises a water 
supply pipeline (1), a biogas inlet pipeline (2), 
equipped with electromagnetic valves and 
connected to a saturater (3), a nozzle (4) for 
introducing the water-gas mixture, via a bub-
bler (5), into a sealed adsorbent separator (6) 
equipped with a level gauge (7), a manometer 
(8), an open-type desorber (14), inside which 
is placed a magnetic spherical loading (15) 
and a bubbler (13), on the outer side of the 
desorber (14) is installed a solenoid (16), 
connected to a voltage regulator (17), and in 
the lower part is installed a recirculation tank 
(19), connected to a central outlet pipe (18) 
and a recirculating pump (20). The plant also 
comprises a commutator (21), connected to 
the electromagnetic valves, the manometer 
(8), the voltage regulator (17) and the recircu-
lating pump (20). 
The result consists in a clearer and more con-
centrated emanation of methane with higher 
calorific value. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Установка для очистки биогаза 
(57) Изобретение относится к оборудованию 

для очистки биогаза в процессе его полу-
чения при анаэробном сбраживании орга-
нических отходов. 
Установка для очистки биогаза включает 
трубопровод (1) для ввода воды, трубо-
провод (2) для ввода биогаза, оснащенные 
электромагнитными клапанами и подклю-
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ченные к сатуратору (3), сопло (4) для вво-
да смеси вода-газ, через барботер (5), в 
герметичный сепаратор-адсорбер (6) ос-
нащенный уровнемером (7), манометром 
(8), десорбер (14) открытого типа, внутри 
которого размещена магнитная сфериче-
ская загрузка (15) и барботер (13), с внеш-
ней стороны десорбера (14) установлен 
соленоид (16), соединенный с регулятором 
напряжения (17), а в нижней части уста-
новлена рециркуляционная емкость (19), 
соединенная с центральной отводящей 
трубой (18) и рециркуляционным насосом 
(20). Установка также включает коммута-
тор (21) соединенный с электромагнитны-
ми вентилями, манометром (8), регулято-
ром напряжения (17) и рециркуляционным 
насосом (20). 
Результат состоит в выделении метана 
более чистым и концентрированным с по-
вышенной калорийностью. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
 
 
 
(21) a 2015 0109 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07K 14/435 (2006.01) 

C12N 1/00 (2006.01) 
A61K 48/00 (2006.01) 

(22) 2014.04.10 
(31) 61/811934; 61/869981; 14/034224 
(32) 2013.04.15; 2013.08.26; 2013.09.23 
(33) US; US; US 
(85) 2015.11.04 
(86) PCT/IL2014/050354, 2014.04.10 
(87) WO 2014/170896 A3, 2014.10.23 

(71) BIO BLAST PHARMA LTD., IL 
(72) LORBERBOUM-GALSKI Haya, IL; GREIF 

Hagar, IL 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Construc ţii proteice mitocondriale şi 

utiliz ările acestora  
(57) Invenţia se referă la medicina mitocondrială, 

în special la construcţii proteice mitocondriale 
şi utilizările acestora. 
Conform invenţiei, sunt dezvăluite construcţii 
proteice de fuziune noi ce includ o proteină 
mitocondrială funcţională. De asemenea, sunt 
dezvăluite metode de tratare a tulburărilor 
mitocondriale cu proteinele de fuziune dezvă-
luite şi compoziţiile acestora. 

 
  Revendicări: 28 
  Figuri: 20 

* 
*     * 

(54) Mitochondrial proteins constructs and 
uses thereof  

(57) The invention relates to mitochondrial medi-
cine, in particular to mitochondrial protein 
constructs and uses thereof. 
According to the invention, disclosed are nov-
el fusion protein constructs comprising a func-
tional mitochondrial protein. Further disclosed 
are methods of treating mitochondrial disor-
ders by the disclosed fusion proteins and 
compositions thereof. 

 
  Claims: 28 
  Fig.: 20 

* 
*     * 

(54) Митохондриальные белковые конст-
рукции и их использование 

(57) Изобретение относится к митохондриаль-
ной медицине, в частности к белковым ми-
тохондриальным конструкциям и к их ис-
пользованиям. 
Согласно изобретению, раскрыты новые 
фузионные белковые конструкции которые 
включают функциональный митохондри-
альный белок. Так же, раскрыты методы 
лечения митохондриальных расстройств 
представленными фузионными белками и 
их композиции. 

 
 П. формулы: 28 
 Фиг.: 20 
 

 
(21) a 2015 0129 (13) A0 
(51) Int. Cl.: F03B 9/00 (2006.01) 

F03B 17/04 (2006.01) 
(22) 2016.01.12 
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(71)(72) CRISTINOV Alexei, MD 
(54) Agregat hidraulic   
(57) Invenţia se referă la energetică şi poate fi utili-

zată în mecanisme de transformare a energiei 
aerului, acumulate într-o capacitate (14), care 
este afundată în lichid.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că este pro-
pus un agregat hidraulic alcătuit dintr-un mo-
tor hidraulic şi un electrogenerator legate ci-
nematic între ele. Motorul hidraulic este mon-
tat în poziţie verticală şi este amplasat într-un 
rezervor cu lichid. Pe transportorul (4) al 
motorului hidraulic sunt aranjate căuşe (6) 
identice, amplasate cu gura în jos, în ordinea 
de funcţionare a lor.  
Agregatul hidraulic este înzestrat cu o sursă 
de aer comprimat. În partea de jos a transpor-
torului (4) este montată o construcţie de ali-
mentare cu aer a căuşelor (6), care este unită 
cu furtunul de aer comprimat, dotat cu un fur-
tun de cauciuc cu mecanism de alimentare cu 
câte o doză de aer a fiecărui căuş (6), la rân-
dul său. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Hydraulic unit  
(57) The invention relates to power engineering 

and can be used in mechanisms for conver-
sion of air energy accumulated in a capacity 
(14), which is submerged in liquid. 
Summary of the invention consists in that a 
hydraulic unit is presented, consisting of a hy-
draulic motor and an electric generator, kine-
matically interconnected. The hydraulic motor 
is installed vertically and is situated in a res-
ervoir with liquid. On the conveyor (4) of the 
hydraulic motor are arranged identical buck-
ets (6), disposed neck down in their working 
order. 
The hydraulic unit is equipped with a com-
pressed air source. In the lower part of the 
conveyor (4) is mounted a construction for air 
delivery in the buckets (6), which is connected 
to a compressed air hose, provided with a 
rubber hose with a mechanism for air delivery 
in one dose to each bucket (6), in turn. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 2 

 
 
 
 
 
 

 
(54) Гидравлический агрегат 
(57) Изобретение относится к энергетике и мо-

жет быть использовано в механизмах пре-
образования энергии воздуха, накопленной 
в емкости (14), которая погружена в жид-
кость. 
Сущность изобретения заключается в том, 
что представлен гидравлический агрегат, 
состоящий из гидравлического двигателя и 
электрогенератора, кинематически связан-
ных между собой. Гидравлический двига-
тель установлен в вертикальном положе-
нии и расположен в резервуаре с жидко-
стью. На транспортере (4) гидравлического 
двигателя расставлены одинаковые ковши 
(6), расположенные горлом вниз, в их ра-
бочем порядке. 
Гидравлический агрегат снабжен источни-
ком сжатого воздуха. В нижней части 
транспортера (4) установлена конструкция 
подачи воздуха в ковши (6), которая со-
единена со шлангом сжатого воздуха, 
снабженного резиновым шлангом с меха-
низмом подачи по одной дозе воздуха ка-
ждому ковшу (6), в свою очередь. 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 2 
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FF4A Brevete de inven ţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

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

 

O 
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(11) 4406 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A01N 41/06 (2006.01) 

A01N 47/36 (2006.01) 
A01N 43/824 (2006.01) 
A01N 47/30 (2006.01) 
A01P 13/00 (2006.01) 

(21) a 2012 0111 
(22) 2011.06.08 
(31) 2010-135400; 2010-2296645 
(32) 2012.06.14; 2010.10.12 
(33) JP; JP 
(85) 2012.11.28 
(86) PCT/JP2011/063625, 2011.06.08 
(87) WO 2011/158843 A1, 2011.12.22 
(71)(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD, JP 
(72)  KIKUGAWA Hiroshi, JP; KEZUKA Tomoaki, 

JP; YAMADA Ryu, JP; TERADA Takashi, JP 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Compozi ţie erbicid ă sinergic ă care con ţine 

flazasulfuron în combina ţie cu tebutiuron 
şi/sau metobromuron şi utilizarea ei  

(57) Prezenta invenţie se referă la o compoziţie 
erbicidă sinergică care conţine (A) flaza-
sulfuron sau o sare a sa şi (B) cel puţin un 
compus din clasa ureei selectat din grupul 
compus din tebutiuron şi metobromuron sau 
o sare a sa, în care raportul de greutate 
(A)/(B) variază de la 1:3 până la 1:200.  
Invenţia se referă de asemenea la un proce-
deu de combatere a plantelor nedorite sau 
de inhibare a creşterii lor cu utilizarea com-
poziţiei sus-menţionate. 
Compoziţia erbicidă sinergică, conform pre-
zentei invenţii, posedă o activitate erbicidă 
înaltă, un efect remanent de durată şi un larg 
spectru erbicid. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Synergistic herbicidal composition com-
prising flazasulfuron in combination with 
tebuthiuron and/or metobromuron and 
uses thereof  

(57) The present invention provides a synergistic 
herbicidal composition comprising (A) flaza-
sulfuron or its salt and (B) at least one urea 
compound selected from the group consist-
ing of tebuthiuron and metobromuron or its 
salt, wherein the weight ratio of (A)/(B) rang-
es from 1:3 to 1:200. 
The invention also relates to a method for 
controlling undesirable plants and inhibiting 
their growth using the above composition.  
The synergistic herbicidal composition, ac-
cording to the present invention, has a high 

herbicidal activity, a long residual effect and 
a broad herbicidal spectrum. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Гербицидная синергетическая компо-
зиция содержащая флазасульфурон в 
комбинации с тебутиуроном и/или с 
метобромуроном и ее использование 

(57) Настоящее изобретение относится к си-
нергетической гербицидной композиции, 
содержащей (А) флазасульфурон или его 
соль и (В), по меньшей мере, одно соеди-
нение из класса мочевины, выбранное из 
группы, состоящей из тебутиурона и ме-
тобромурона или его соли, где массовое 
соотношение (А)/(В) варьирует от 1:3 до 
1:200. 
Изобретение также относится к способу 
борьбы с нежелательными растениями и 
подавлению их роста с использованием 
вышеуказанной композиции. 
Синергетическая гербицидная компози-
ция, согласно настоящему изобретению, 
обладает высокой гербицидной активно-
стью, длительным остаточным эффектом 
и широким гербицидным спектром. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(11) 4407 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 213/48 (2006.01) 

C07F 15/04 (2006.01) 
C07C 337/08 (2006.01) 
A61K 31/4402 (2006.01) 
A61P 35/02 (2006.01) 

(21) a 2015 0041 
(22) 2015.04.29 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  GULEA Aurelian, MD; GRAUR Vasilii, MD; 

ŢAPCOV Victor, MD 
(54) Inhibitor al celulelor HL-60 ale leucemiei 

umane mieloide în baza hidratului clorurii 
de bis[N-(prop-2-en-1-il)-2-(piridin-2-ilmetil-
iden)-hidrazincarbotioamid]-nichel(II)  

(57) Invenţia se referă la chimie, şi anume la un 
compus coordinativ din clasa tiosemicarba-
zonaţilor metalelor de tranziţie şi poate găsi 
aplicare în medicină la profilaxia şi tratarea 
leucemiei umane mieloide. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că în 
calitate de inhibitor al celulelor HL-60 ale 
leucemiei umane mieloide se propune com-
pusul nou hidratul clorurii de bis[N-(prop-2-
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en-1-il)-2-(piridin-2-ilmetiliden)hidrazincarbo-
tioamid]nichel(II) cu formula:  
 

H2O.Ni

N
N

N
N

S

S

NH

HN

NH

NH

Cl2

Compusul revendicat extinde gama de inhibi-
tori cu activitate înaltă ai celulelor leucemiei 
umane mieloide. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Inhibitor of human myeloid leukemia HL-
60 cells based on bis[N-(prop-2-en-1-yl)-2-
(pyridine-2-ylmethylidene)hydrazinecarbo-
thioamide]nickel(II) chloride hydrate   

(57) The invention relates to chemistry, namely to 
a coordinative compound from the class of 
thiosemicarbazonates of transition metals 
and may find application in medicine for the 
prevention and treatment of human myeloid 
leukemia. 
Summary of the invention consists in that as 
an inhibitor of human myeloid leukemia HL-
60 cells is proposed the new bis[N-(prop-2-
en-1-yl)-2-(pyridine-2-ylmethylidene)hydrazine-
carbothioamide]nickel(II) chloride hydrate 
compound of formula: 
 

H2O.Ni

N
N

N
N

S

S

NH

HN

NH

NH

Cl2

 
 
 
 
 
 
 

The claimed compound expands the range of 
highly active inhibitors of human myeloid leu-
kemia cells. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Ингибитор клеток HL-60 миелоидной 
лейкемии человека на основе гидрата 
хлорида бис[N-(проп-2-ен-1-ил)-2-(пири-
дин-2-илметилиден)-гидразинкарботио-
амид]-никеля(II)  

(57) Изобретение относится к химии, а именно 
к координационному соединению класса 
тиосемикарбазонатов переходных метал-
лов и может найти применение в медици-
не для профилактики и лечения миелоид-
ной лейкемии человека.  
Сущность изобретения заключается в 
том, что в качестве ингибитора клеток HL-
60 миелоидной лейкемии человека пред-
лагается новое соединение гидрат хлори-
да бис[N-(проп-2-ен-1-ил)-2-(пиридин-2-
илметилиден)гидразинкарботиоамид]ни-
келя(II) формулы :  

H2O.Ni

N
N

N
N

S

S

NH

HN

NH

NH

Cl2

 
Заявляемое соединение расширяет 
спектр высокоактивных ингибиторов кле-
ток миелоидной лейкемии человека. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
 

 
(11) 4408 (13) B1 
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(21) a 2015 0027 
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(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  UNGUREANU Laurenţia, MD; GHEORGHIŢĂ 

Cristina, MD 
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(54) Tulpin ă de microalg ă verde Scenedesmus 
apiculatus var. indicus în calitate de surs ă 
de beta-caroten  

(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi poate fi 
utilizată în medicină şi farmaceutică. 
Tulpina de microalgă verde Scenedesmus 
apiculatus var. indicus CNMN-AV-09, depo-
zitată în Colecţia Naţională de Microorga-
nisme Nepatogene a Institutului de Micro-
biologie şi Biotehnologie AŞM, poate fi 
utilizată ca sursă de beta-caroten. 

 
  Revendicări:1 

* 
*     * 

(54) Strain of green microalga Scenedesmus 
apiculatus var. indicus as a source of be-
ta-carotene  

(57) The invention relates to biotechnology and 
can be used in medicine and pharmacology. 
The strain of green microalga Scenedesmus 
apiculatus var. indicus CNMN-AV-09, depos-
ited in the National Collection of Nonpatho-
genic Microorganisms of the Institute of Mi-
crobiology and Biotechnology of the ASM, 
can be used as a source of beta-carotene. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Штамм зеленой микроводросли 
Scenedesmus apiculatus var. indicus в 
качестве источника бета-каротина 

(57) Изобретение относится к биотехнологии и 
может быть использовано в медицине и 
фармакологии. 
Штамм зеленой микроводросли Scenedes-
mus apiculatus var. indicus CNMN-AV-09, 
депонированный в Национальной Коллек-
ции Непатогенных Микроорганизмов Ин-
ститута Микробиологии и Биотехнологии 
АНМ, может быть использован в качестве 
источника бета-каротина. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4409 (13) B1 
(51) Int. Cl.: F01K 25/10 (2006.01) 

F25B 11/00 (2006.01) 
(21) a 2015 0034 
(22) 2015.04.10 
(71)(72)(73) CEREMPEI Ion, MD 
 
 
 
 

(54) Instala ţie criogenic ă cu gaz cu turbin ă cu 
circuit închis  

(57) Invenţia se referă la domeniul termoenerge-
tic, şi anume la tehnologiile de producere a 
energiei electrice cu utilizarea în calitate de 
agent de lucru a lichidelor cu punctul de 
fierbere scăzut, şi poate fi utilizată în calitate 
de staţie electrică modulară sau agregat de 
putere. 
Instalaţia criogenică cu gaz cu turbină cu cir-
cuit închis conţine o carcasă (14) ermetică 
demontabilă vidată cu un ecran de răcire (2), 
o pompă (1), un ventil de laminare (3) şi un 
separator (13) cu stropitoare (9). Instalaţia 
mai conţine un receiver supraîncălzitor (4), 
unit cu ecranul (2) printr-o supapă retur (7) şi 
cu o turbină (6). Receiverul (4) este executat 
în formă de cămaşă, amplasată în jurul unui 
generator electric (5), unit cu arborele tur-
binei (6), care este unită cu un condensator 
(8), în care sunt amplasate stropitoarea (9), 
duze (10) şi un recipient pentru condensat 
(12), unit cu pompa (1). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Cryogenic gas-turbine plant with closed 
circuit  

(57) The invention relates to heat power engi-
neering, namely to the electric power produc-
tion technologies using as working fluid low-
boiling liquids, and can be used as a modular 
electric power plant or power unit. 
The cryogenic gas-turbine plant with closed 
circuit comprises a sealed vacuum split 
housing (14) with a cooling screen (2), a 
pump (1), a throttle valve (3) and a separator 
(13) with sprinkler (9). The plant further com-
prises a superheater receiver (4), connected 
to the screen (2) via a check valve (7) and to 
a turbine (6). The receiver (4) is made in the 
form of a jacket, placed around an electric 
generator (5), connected to the shaft of the 
turbine (6), which is connected to a capacitor 
(8), in which are placed the sprinkler (9), 
nozzles (10) and a condensate collector (12), 
connected to the pump (1). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 
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(54) Криогенная газотурбинная установка с 
замкнутой схемой 

(57) Изобретение относится к области тепло-
энергетики, а именно к технологиям вы-
работки электроэнергии с использованием 
в качестве рабочего тела низкокипящих 
жидкостей, и может быть использовано в 
качестве модульной электрической стан-
ции или силового агрегата. 
Криогенная газотурбинная установка с 
замкнутой схемой содержит герметичный 
разъемный вакуумированный корпус (14) 
с охлаждающим экраном (2), насос (1), 
дроссельный вентиль (3) и сепаратор (13) 
с оросителем (9). Установка еще содер-
жит ресивер перегреватель (4), соединен-
ный с экраном (2) через обратный клапан 
(7) и с турбиной (6). Ресивер (4) выполнен 
в виде рубашки, расположенной вокруг 
электрического генератора (5), соединен-
ного с валом турбины (6), которая соеди-
нена с конденсатором (8), в котором рас-
положены ороситель (9), насадки (10) и 
сборник конденсата (12), соединенный с 
насосом (1). 

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

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

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

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

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

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

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

At the same time as the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent for 
invention, the application documents shall be made available to the public in the AGEPI library, and may 
be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee. 

 
 

 

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

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

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 1012 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 17/00 (2006.01) 

A01N 43/16 (2006.01) 
A01N 31/16 (2006.01) 
A01P 21/00 (2006.01) 

(21) s 2015 0124 
(22) 2015.09.09 
(71)(73)  INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

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

(72)  CHIRILOV Alexandru, MD; COZMIC Raisa, 
MD; HARCIUC Oleg, MD; BAŞTOVAIA  
Svetlana, MD; MAŞCENCO Natalia, MD; 
CHIRILOV Eleonora, MD; CHISTOL Marcela, 
MD 

(54)  Procedeu de tratare a vi ţei-de-vie  
(57) Invenţia se referă la viticultură, în special la 

un procedeu de tratare a viţei-de-vie. 
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea 
extraradiculară a plantelor de viţă-de-vie cu 
soluţie apoasă de 0,0001…0,01% de 
glicozide fenolice obţinute din Linaria vulgaris 
L. Mill prin extragere la fierbere cu soluţie 
hidrometanolică şi separare cromatografică a 
fracţiunii cu Rf 0,54…0,69, totodată tratarea 
se efectuează cu 8…12 zile înainte de 
înflorirea în masă cu un consum total de 
0,25…0,30 L/plantă sau 500…600 L/ha. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for treatment of grape-vine  
(57) The invention relates to viticulture, in particu-

lar to a process for treatment of grape-vine. 
The process, according to the invention, 
comprises the extraroot treatment of grape-
vine plants with 0.0001…0.01% aqueous so-
lution of phenolic glycosides obtained from 
Linaria vulgaris L. Mill by extraction upon 
boiling with water-methanol solution and 
chromatographic separation of fraction with 
Rf 0.54…0.59, at the same time the treat-
ment is carried out 8…12 days before the 
mass flowering with a total consumption of 
0.25…0.30 L/plant or 500…600 L/ha. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

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

а именно к способу обработки винограда. 
Способ, согласно изобретению, включает 
внекорневую обработку растений вино-
града 0,0001…0,01% водным раствором 
фенольных гликозидов полученных из 

Linaria vulgaris L. Mill путем экстрагирова-
ния при кипячении воднометанольным 
раствором и хроматографического сепа-
рирования фракции с Rf 0,54…0,59, при 
этом обработка осуществляется за 8…12 
дней до массового цветения с общим рас-
ходом 0,25…0,30 л/растение или 
500…600 л/га. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1013 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01K 67/02 (2006.01) 

A61K 35/74 (2006.01) 
A61P 33/10 (2006.01) 

(21) s 2015 0140 
(22) 2014.09.16 
(67)* a 2014 0097, 2015.10.16 
(71)(73) IATUSEVICI Anton, BY; EREMIA Nicolae, 

MD 
(72)  IATUSEVICI Anton, BY; SAMSONOVICI 

Vladimir, BY; SUBBOTIN Alexandr, BY; 
CRASOCICO Petru, BY; EREMIA Nicolae, 
MD; CAHANOVICI Alexandr, BY; 
SUBBOTINA Irina, BY 

(54) Procedeu de tratare a arahnoentomozelor 
şi nematodozelor la purcei şi vi ţei 

(57) Invenţia se referă la veterinărie, şi anume la 
un procedeu de tratare a arahnoentomozelor 
şi nematodozelor la purcei şi viţei. 
Procedeul, conform invenţiei, include admi-
nistrarea purceilor sau viţeilor a unui remediu 
ce conţine, în % masă: preparat conţinând 
20% de aversectin C − 1,08, preparat 
conţinând 40% de lactuloză − 69,52 şi 
polietilenglicol 400 − 29,40, totodată remediul 
se administrează în doză de 0,1 ml la 1 kg 
de greutate corporală, cu hrana uscată, de 
două ori cu un interval de 24 ore. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating arachnoenthomoses 
and nematodoses in piglets and calves 

(57) The invention relates to veterinary medicine, 
in particular to a method for treating 
arachnoenthomoses and nematodoses in 
piglets and calves. 
The method, according to the invention, 
comprises the administration to piglets and 
calves of a therapeutic agent comprising, in 
mass %: a preparation containing 20% of 
aversectin C − 1.08, a preparation containing 
40% of lactulose − 69.52 and polyethylene 
glycol 400 − 29.40, at the same time the 
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therapeutic agent is administered in a dose 
of 0.1 ml per 1 kg of body weight, with dry 
food, twice, at an interval of 24 hours. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ лечения арахноэнтомозов и 
нематодозов у поросят и телят 

(57) Изобретение относится к ветеринарии, а 
именно к способу лечения арахноэнтомо-
зов и нематодозов у поросят и телят. 
Способ, согласно изобретению, включает 
введение поросятам и телятам лечебного 
средства содержащего, в масс.%: препа-
рат  содержащий 20% аверсектина С − 
1,08, препарат  содержащий 40% лактуло-
зы − 69,52 и полиэтиленгликоль 400 − 
29,40, при этом лечебное средство вводят 
в дозе 0,1 мл на 1 кг массы тела, с сухим 
кормом, дважды с интервалом в 24 часа. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1014 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01) 

G01N 33/48 (2006.01) 
(21) s 2015 0071 
(22) 2015.05.28 
(71)(73) IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMO-

LOGIE "CHIRIL DRAGANIUC", MD 
(72)  GHINDA Serghei, MD; ABABII Ion, MD;  

DANILOV Lucian, MD; CULICIŢCHII Stela, 
MD; LESNIC Evelina, MD; GUILA Angela, 
MD 

(54) Metodă de diagnostic diferen ţiat al intoxi-
caţiei endogene cauzat ă de streptococul 
β-hemolitic sau de micobacteria tubercu-
lozei la diferite grupuri de vârst ă 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
imunologie şi poate fi utilizată pentru dia-
gnosticul diferenţiat al intoxicaţiei endogene 
cauzată de streptococul β-hemolitic sau de 
micobacteria tuberculozei la diferite grupuri 
de vârstă. 
Conform invenţiei, metoda constă în aceea 
că se prepară o suspensie de leucocite 
prelevate de la pacient, se determină canti-
tatea finală a biomarkerului TNF-α conform 
formulei revendicate şi în cazul în care la 
copii de până la 18 ani pentru TNF-α final se 
determină valori cuprinse în intervalul 
2,0…2,07 se diagnostichează o intoxicaţie 
endogenă cauzată de streptococul β-
hemolitic, iar în cazul în care valorile sunt 
mai mari de 2,08 se diagnostichează o 

intoxicaţie endogenă cauzată de 
micobacteria tuberculozei, în cazul când la 
maturi de peste 18 ani pentru TNF-α final se 
determină valori cuprinse în intervalul 
6,55…6,87 se diagnostichează o intoxicaţie 
endogenă cauzată de streptococul β-
hemolitic, iar când se obţin valori mai mari de 
6,88 se diagnostichează o intoxicaţie en-
dogenă cauzată de micobacteria tuberculozei. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for differential diagnosis of en-
dogenous intoxication caused by β-
hemolytic streptococcus or tuberculosis 
mycobacterium in different age groups 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to immunology, and can be used for dif-
ferential diagnosis of endogenous intoxica-
tion caused by β-hemolytic streptococcus or 
tuberculosis mycobacterium in different age 
groups. 
According to the invention, the method con-
sists in that is prepared a suspension from 
leukocytes taken from the patient, is 
determied the final content of TNF-α bi-
omarker according to the claimed formula 
and in the case when in children under 18 
years for the final TNF-α are determined val-
ues in the range 2.0…2.07 is diagnosed the 
endogenous intoxication caused by β-
hemolytic streptococcus, and in the case 
when the values are greater than 2.08 is di-
agnosed the endogenous intoxication caused 
by tuberculosis mycobacterium, in the case 
when in adults over 18 years for the final 
TNF-α are determined values in the range 
6.55…6.87 is diagnosed the endogenous in-
toxication caused by β-hemolytic streptococ-
cus, and when are determined values greater 
than 6.88 is diagnosed the endogenous in-
toxication caused by tuberculosis mycobac-
terium. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод дифференциальной диагности-
ки эндогенной интоксикации  вызван-
ной β-гемолитическим стрептококком 
или микобактерией туберкулёза в раз-
ных возрастных группах 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к иммунологии и может быть ис-
пользовано для дифференциальной диаг-
ностики эндогенной интоксикации вызван-
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ной β-гемолитическим стрептококком или 
микобактерией туберкулёза в разных воз-
растных группах. 
Согласно изобретению, метод состоит в 
том что готовят суспензию из лейкоцитов 
взятых от пациента, определяют финаль-
ное содержание биомаркёра TNF-α со-
гласно заявленной формуле и в случае 
когда у детей до 18 лет для финального 
TNF-α определяют значения в интервале 
2,0…2,07 диагностируют эндогенную ин-
токсикацию вызванную β-гемолитическим 
стрептококком, а в случае когда значения 
выше 2,08 диагностируют эндогенную ин-
токсикацию вызванную микобактерией ту-
беркулеза, в случае когда у взрослых 
старше 18 лет для финального TNF-α оп-
ределяют значения в интервале 
6,55…6,87 диагностируют эндогенную ин-
токсикацию вызванную β-гемолитическим 
стрептококком, а когда определяют значе-
ния выше 6,88 диагностируют эндогенную 
интоксикацию вызванную микобактерией 
туберкулеза. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1015 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01) 

A61B 5/027 (2006.01) 
A61K 31/70 (2006.01) 
A61K 31/185 (2006.01) 

(21) s 2015 0065 
(22) 2015.05.12 
(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDI-

CINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMI-
ŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)   URSU Alexandru, MD; NACU Viorel, MD; 
JIAN Mariana, MD; MACAGONOVA Olga, 
MD; COCIUG Adrian, MD; SARMANIUC  
Viorica, MD; IGNATOV Olga, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de decelularizare a ficatului la 

animalele experimentale  
(57) Invenţia se referă la biologia moleculară, în 

special la o metodă de decelularizare a 
ficatului la animalele experimentale. 
Conform invenţiei, animalele experimentale 
se eutanasiază în camera cu bioxid de car-
bon cu concentraţia de 5%, se fixează pe 
masa de lucru, se delimitează câmpul opera-
tor, se deschide cavitatea abdominală prin 
incizia liniei mediane a corpului, se 
mobilizează vena portă şi se ligaturează la 
capătul ei proximal, se canulează cu un 
cateter, prin care se perfuzează o soluţie ce 

conţine apă distilată în cantitate de 1…1,5 L 
şi 63 mL de citrat fosfat dextroză timp de 
4…6 ore, apoi se perfuzează o soluţie de 
sodiu dodecil sulfat cu concentraţia de 0,25% 
în cantitate de 2…3 L, timp de 12…15 ore, 
după care se perfuzează o soluţie tampon 
fosfat cu concentraţia de 1% în volum de 1,5 
L, timp de 2…3 ore. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for decellularization of liver in 
experimental animals  

(57) The invention relates to molecular biology, in 
particular to a method for decellularization of 
liver in experimental animals. 
According to the invention, experimental an-
imals are euthanized in the room with carbon 
dioxide with the concentration of 5%, are 
fixed on the worktable, is delimited the op-
erative field, is opened the abdominal cavity 
by the incision of midline of the body, is mo-
bilized the portal vein and is ligated to the 
proximal end, is cannulated with a catheter, 
through which is perfused a solution contain-
ing distilled water in an amount of 1…1.5 L 
and 63 mL of citrate-phosphate-dextrose for 
4…6 hours, then is perfused a sodium do-
decyl sulfate solution with the concentration 
of 0.25% in an amount of 2…3 L, for 12…15 
hours, afterwards is perfused a phosphate 
buffer solution with the concentration of 1% 
in a volume of 1.5 L, for 2…3 hours. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод децеллюляризации печени у 
экспериментальных животных 

(57) Изобретение относится к молекулярной 
биологии, в частности к методу децеллю-
ляризации печени у экспериментальных 
животных. 
Согласно изобретению, эксперименталь-
ных животных эвтаназируют в комнате с 
диоксидом углерода с концентрацией 5%, 
фиксируют на рабочем столе, разграничи-
вают операционное поле, открывают 
брюшную полость путём разреза средин-
ной линии тела, мобилизуют воротную 
вену и лигируют её к проксимальному 
концу, канулируют катетером через кото-
рого перфузируют раствор, который со-
держит дистиллированную воду в количе-
стве 1…1,5 л и 63 мл цитрат-фосфат- 
декстрозы в течение 4…6 часов, затем 
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перфузируют раствор додецилсульфата 
натрия с концентрацией 0,25% в количе-
стве 2…3 л в течение 12…15 часов, после 
чего перфузируют раствор буферного 
фосфата с концентрацией 1% в объёме 
1,5 л в течение 2…3 часов. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1016 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61F 5/02 (2006.01) 
(21) s 2015 0117 
(22) 2015.08.24 
(71)(73) ARABADJI Vasilii, MD; MININ Arcadi, MD 
(72)  ARABADJI Vasilii, MD; CAPROS Nicolae, 

MD; KUSTUROVA Anna, MD; PORCESCU 
Anatolie, MD 

(54) Corset distractor de corec ţie a coloanei 
vertebrale  

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
traumatologie şi ortopedie, şi este destinată 
pentru tratamentul traumelor şi afecţiunilor 
coloanei vertebrale. 
Corsetul distractor de corecţie a coloanei 
vertebrale conţine o tijă (14) flexibilă metalică 
verticală, pe capătul superior al căreia este 
instalat un fixator pentru gât (15), iar capătul 
inferior al tijei (14) este fixat rigid pe o placă 
(17) şi este unit articulat cu o pârghie (3). 
Corsetul mai conţine un cablu (9), care trece 
alăturat cu tija (14), capătul inferior al căruia 
este unit articulat cu o pârghie de corecţie 
(6). Pârghia (3) şi pârghia de corecţie (6) 
sunt fixate articulat pe un suport (1), iar 
capetele acestora sunt fixate pe un regulator 
(4). Corsetul de asemenea conţine o vestă 
compresivă (20) cu catarame (21) unită cu o 
curea (5), şi nervuri flexibile (7), unele din ele 
fiind executate mobile cu fixatori (10), iar 
altele − imobile cu fixatori (8). Pe nervurile 
mobile sunt instalate inele (11), prin care 
trece cablul (9) pentru extinderea pe 
orizontală. La capetele nervurilor flexibile (7) 
sunt executate orificii de fixare (12) pentru 
fixarea pe vesta compresivă (20). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Distraction corset for the correction of 
spinal column   

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to traumatology and orthopedics, and is in-

tended for the treatment of injuries and dis-
eases of the spinal column. 
The distraction corset for the correction of 
spinal column comprises a flexible metal ver-
tical rod (14), on the upper end of which is 
installed a cervical clamp (15), and the lower 
end of the rod (14) is rigidly fixed on a plate 
(17) and pivotally connected to a lever (3). 
The corset further comprises a cable (9), 
which passes near the rod (14), the lower 
end of which is pivotally connected to a cor-
rective arm (6). The lever (3) and the correc-
tive arm (6) are pivotally fixed on a base (1), 
and their ends are secured on a regulator 
(4). The corset also comprises a crimping 
jacket (20) with buckles (21), connected to a 
belt (5), and flexible ribs (7), some of which 
are made mobile with fixtures (10), and the 
others – immobile with fixtures (8). On the 
mobile ribs are installed rings (11), through 
which passes the cable (9) for extension in 
the horizontal line. At the ends of the flexible 
ribs (7) are made clamping holes (12) for fas-
tening to the crimping jacket (20). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Дистракционный корсет для корриги-
рования позвоночника  

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к травматологии и ортопедии, и 
предназначено для лечения травм и за-
болеваний позвоночника. 
Дистракционный корсет для корригирова-
ния позвоночника содержит гибкий метал-
лический вертикальный стержень (14), на 
верхнем конце которого установлен шей-
ный фиксатор (15), а нижний конец стерж-
ня (14) жестко закреплен на пластине (17) 
и шарнирно соединен с рычагом (3). Кор-
сет еще содержит трос (9), который про-
ходит рядом со стержнем (14), нижний ко-
нец которого шарнирно соединен с корри-
гирующим рычагом (6). Рычаг (3) и корри-
гирующий рычаг (6) шарнирно закреплены 
на основании (1), а их концы закреплены 
на регуляторе (4). Корсет также содержит 
обжимной жилет (20) с застежками (21), 
соединенный с ремнем (5), и гибкие ребра 
(7), одни из которых выполнены подвиж-
ными с креплениями (10), а другие − не-
подвижными с креплениями (8). На под-
вижных ребрах установлены кольца (11),  
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через которые проходит трос (9) для тяги 
по горизонтали. На концах гибких ребер 
(7) выполнены крепежные отверстия (12) 
для крепления к обжимному жилету (20). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 

 
 
 

 
(11) 1017 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61F 9/007 (2006.01) 
(21) s 2015 0090 
(22) 2015.07.07 
(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT  

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

(72)  JERU Ion, MD 
(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de tratament al cataractei senile  
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

o metodă utilizată în oftalmologie şi poate 
fi aplicată pentru tratamentul pacienţilor cu 
cataractă senilă. 
Conform invenţiei, metoda constă în aceea 
că se efectuează anestezia locală, se pre-
lucrează câmpul operator, se aplică blefa-
rostatul, se efectuează o incizie nepe-
netrantă a corneei ce corespunde orelor 
10ºº şi 13ºº, se deschide camera anterioară 
la nivelul orei 11ºº, se introduce aer steril în 
camera anterioară, se efectuează marcajul 
capsulei anterioare, se introduce un reme-
diu vâscoelastic în camera anterioară, se 
efectuează capsulorexisul anterior, se înla-

tură nucleul, se efectuează lavajul maselor 
cristaliniene, se implantează cristalinul arti-
ficial de camera posterioară, se suturează 
corneea, se reface camera anterioară şi se 
suturează conjunctiva, iar subconjunctival 
se introduce un antibiotic şi un remediu 
corticosteroid, totodată la implantarea 
cristalinului artificial picioruşul superior al 
cristalinului se poziţionează pe iris, iar 
picioruşul inferior şi partea optică se pla-
sează sub iris. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating senile cataract  
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to a method used in ophthalmology and 
can be used for treating patients with senile 
cataract. 
According to the invention, the method con-
sists in that it is carried out the local anes-
thesia, is treated the operative field, is used 
the blepharostat, is carried out a non-
invasive corneal incision which corresponds 
to 1000 and 1300 o’clock, is opened the ante-
rior chamber at the level of 1100 o'clock, is in-
troduced sterile air into the anterior chamber, 
is carried out the marking of the anterior cap-
sule, is introduced a viscoelastic agent in the 
anterior chamber, is carried out the anterior 
capsulorhexis, is removed the nucleus, is 
performed the lavage of lens masses, is im-
planted the intraocular lens to the posterior 
chamber, is sutured the cornea, is restored 
the anterior chamber and is sutured the con-
junctiva, and subconjunctivally is introduced 
an antibiotic and a corticosteroid preparation, 
at the same time upon implantation of the in-
traocular lens the upper leg of the lens is po-
sitioned on the iris, and the lower leg and the 
optical part are positioned under the iris. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения старческой катаракты 
(57) Изобретение относитя к медицине, в ча-

стности к методу использованному в оф-
тальмологии и может быть использовано 
для лечения пациентов со старческой ка-
тарактой. 
Согласно изобретению, метод состоит в 
том что осуществляют местную анесте-
зию, обрабатывают операционное поле, 
применяют блефаростат, осуществляют 
непроникающий разрез роговицы который 
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соответствует 1000-ти и 1300-ти часам, от-
крывают переднюю камеру на уровне 
1100-ти часов, вводят стерильный воздух в 
переднюю камеру, осуществляют марки-
ровку передней капсулы, вводят вязкоуп-
ругое средство в переднюю камеру, осу-
ществляют передний капсулорексис, уда-
ляют ядро, осуществляют промывание 
хрусталиковых масс, имплантируют искус-
ственный хрусталик за заднюю камеру, 
ушивают роговицу, восстанавливают пе-
реднюю камеру и ушивают конъюнктиву, а 
подконъюнктивально вводят антибиотик и 
кортикостероидный препарат, при этом 
при имплантации искусственного хруста-
лика верхнюю ножку хрусталика позицио-
нируют над радужкой, а нижнюю ножку и 
оптическую часть позиционируют под ра-
дужкой. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1018 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61K 31/5377 (2006.01) 

A61P 25/06 (2006.01) 
(21) s 2015 0138 
(22) 2015.10.01 
(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDI-

CINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMI-
ŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  ŞCERBATIUC Cristina, MD; BENDELIC  
Eugen, MD; MOLDOVANU Ion, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de tratament al atacului migrenos 

la pacien ţii cu migren ă episodic ă 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

neurologie şi poate fi utilizată pentru trata-
mentul atacului migrenos la pacienţii cu mi-
grenă episodică. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că la apariţia 
primelor semne ale atacului migrenos se picură 
în ambii ochi picături oftalmice de 0,5% de 
timolol sau de 0,25% de betaxolol, câte o 
picătură de 1…3 ori, peste fiecare 15 min. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating migraine attack in 
patients with episodic migraine  

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to neurology and can be used for treating 
migraine attack in patients with episodic mi-
graine. 

 

Summary of the invention consists in that at 
the first signs of migraine attack are instilled 
in both eyes eye drops of 0.5% timolol or 
0.25% betaxolol, one drop 1…3 times, every 
15 min. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения приступа мигрени у па-
циентов с эпизодической мигренью 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к неврологии и может быть ис-
пользовано для лечения приступа мигрени у 
пациентов с эпизодической мигренью. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
при появлении первых признаков присту-
па мигрени закапывают в оба глаза глаз-
ные капли тимолол 0,5% или бетаксолол 
0,25%, по одной капле 1…3 раза, через 
каждые 15 мин. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1019 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61K 36/55 (2006.01) 

A61K 47/08 (2006.01) 
A61K 36/185 (2006.01) 
A61P 1/02 (2006.01) 

(21) s 2015 0091 
(22) 2015.07.08 
(71)(72)(73) PÎRGARI Andrei, MD 
(54) Metodă de tratament al afec ţiunilor  

inflamator-distructive ale parodon ţiului  
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

stomatologie, şi poate fi folosită pentru 
tratamentul diverselor afecţiuni inflamator-
distructive ale parodonţiului. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că pe 
arcadele dentare se aplică nişte gutiere 
dentare prefabricate cu un amestec medi-
camentos, timp de o oră pe zi sau cu o 
seringă se introduce în punga parodontală 
amestecul medicamentos o dată pe zi, timp 
de 5…8 zile, iar amestecul menţionat include 
ulei din seminţe de in 30…60%, si ulei din 
seminţe de cânepă 40…70%, şi în prealabil 
se barbotează cu un amestec de ozon şi 
oxigen, care conţine 40000 µg/l de ozon, cu 
un debit de 1 L/min, timp de 12…24 ore. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 
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(54) Method for treating inflammatory-
destructive diseases of periodontium  

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to dentistry and can be used for treating 
various inflammatory-destructive diseases of 
periodontium. 
Summary of the invention consists in that on 
the dental arches are applied prefabricated 
dental braces with a drug mixture, for one 
hour per day or with a syringe is introduced 
into the periodontal pocket the drug mixture 
once a day, for 5…8 days, and said mixture 
comprises flax seed oil 30…60% and hemp 
seed oil 40…70%, and is pre-bubbled with 
an ozone and oxygen mixture, comprising 
40,000 µg/L of ozone, at a flow rate of 1 
L/min, for 12…24 hours. 

 
  Claims: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Метод лечения воспалительно-
деструктивных заболеваний пародонта 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к стоматологии, и может быть ис-
пользовано для лечения различных вос-
палительно-деструктивных заболеваний 
пародонта. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
на зубные дуги накладывают заготовлен-
ные зубные шины с лекарственной сме-
сью, в течение одного часа в день или с 
помощью шприца вводят в пародонталь-
ный карман лекарственную смесь, один 
раз в день, в течение 5…8 дней, а упомя-
нутая смесь включает масло из семян 
льна 30…60% и масло из семян конопли 
40…70%, и предварительно барботирова-
на смесью из озона и кислорода, которая 
содержит 40000 мкг/л озона с расходом 1 
л/мин, в течение 12…24 часов. 

 
 П. формулы: 1 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii  
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI  

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 MD 4361 C1 A01G 1/00 (2006.01) 
A01C 21/00 (2006.01) 
A01N 65/03 (2009.01) 
C12N 1/12 (2006.01) 

a 2014 0033 2014.04.08 8/2015 

2 MD 4362 C1 C02F 3/28 (2006.01) 
C02F 11/04 (2006.01) 
C01B 3/02 (2006.01) 
C02F 103/20 (2006.01) 
C02F 103/32 (2006.01) 
C12P 5/02 (2006.01) 
C07C 9/04 (2006.01) 
B01D 53/00 (2006.01) 

a 2014 0019 2014.03.04 8/2015 

3 US 4363 C1 C07D 261/04 (2006.01) 
A01N 43/80 (2006.01) 
A01P 5/00 (2006.01) 
A01P 7/00 (2006.01) 
A61K 31/42 (2006.01) 
A61P 33/00 (2006.01) 

a 2012 0125 2011.05.19 8/2015 

4 MD 4364 C1 C07D 303/04 (2006.01) 
C07D 301/12 (2006.01) 
C01F 7/02 (2006.01) 

a 2015 0016 2015.02.17 8/2015 

5 MD 4365 C1 C07F 15/02 (2006.01) 
C07D 213/88 (2006.01) 
C12N 1/12 (2006.01) 
C12R 1/89 (2006.01) 

a 2014 0068 2014.07.09 8/2015 

6 MD 4366 C1 C07F 15/02 (2006.01) 
C07D 213/88 (2006.01) 
C12N 1/12 (2006.01) 
C12R 1/89 (2006.01) 

a 2014 0069 2014.07.09 8/2015 

7 MD 4367 C1 C07F 15/02 (2006.01) 
C07D 213/86 (2006.01) 
C12N 1/12 (2006.01) 
C12R 1/89 (2006.01) 

a 2014 0067 2014.07.09 8/2015 

8 IT 4368 C1 C12G 1/02 (2006.01) 
C12G 1/032 (2006.01) 
C12F 3/02 (2006.01) 

a 2011 0090 2009.03.18 8/2015 
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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 937 Z A01M 1/04 (2006.01) 
A01M 1/10 (2006.01) 
A01M 1/14 (2006.01) 

s 2015 0039 2015.03.18 8/2015 

2 MD 938 Z A23B 7/005 (2006.01) 
A23B 7/02 (2006.01) 
A23B 7/08 (2006.01) 
A23B 7/10 (2006.01) 
A23B 7/14 (2006.01) 

s 2014 0132 2014.10.10 8/2015 

3 MD 939 Z A61B 19/00 (2006.01) s 2015 0061 2015.04.17 8/2015 

4 MD 941 Z G01B 11/08 (2008.04) 
G01B 11/06 (2008.04) 
G01B 9/08 (2008.04) 

s 2015 0022 2015.02.20 8/2015 

5 MD 942 Z G01B 11/08 (2008.01) 
G01B 11/06 (2008.01) 
G01B 9/08 (2008.01) 

s 2015 0023 2015.02.20 8/2015 

6 MD 943 Z G01R 27/02 (2006.01) 
G01R 27/14 (2006.01) 

s 2015 0012 2015.01.30 8/2015 

7 MD 944 Z H02M 7/42 (2006.01) 
H02M 7/44 (2006.01) 
H02M 7/48 (2006.01) 
H02M 7/53 (2006.01) 

s 2014 0124 2014.09.25 8/2015 
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SOIURI DE PLANTE                5

II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патент на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of refused plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

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

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

  Перечень восстановленных патентов на сорт растения   
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FF9E  Brevete pentru soi de plantă acordate / 

Granted plant variety patents / 
Предоставленные патенты на сорта растений 

 
Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата 
предоставления  

1 v 2013 0019 /  
  2013.03.06 

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

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

FENIX 197 / 2016.03.31 

2 v 2013 0020 /  
  2013.03.06 

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

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

ROD 198 / 2016.03.31 

 
 



1
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

ÎÎ

I
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(210) 037712 
(220) 2015.10.09 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde de olivă, alb, auriu, 

verde-închis, verde-deschis. 
(511) NCL(10-2015) 
03   - produse de îngrijire personală, inclusiv, pre-

parate de curăţare a corpului şi pielii cu ex-
cepţia celor de uz medical; preparate pentru 
îngrijirea părului; produse pentru hidratarea 
corpului, pielii, creme şi loţiuni. 

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 25.05.02; 
27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 037791 
(220) 2015.10.26 
(730) HP Hewlett Packard Group LLC, a limited 

liability company of the State of Delaware, 
US 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, fotografice, 

cinematografice, optice şi didactice; aparate 
şi instrumente pentru conducerea, distribui-
rea, transformarea, acumularea, reglarea 
sau comanda curentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, transmiterea sau repro-
ducerea sunetului sau imaginilor; suporturi 
de înregistrare magnetice, discuri acustice; 
maşini de calculat, echipament pentru 

prelucrarea informaţiei, calculatoare; marcaje 
de identificare pentru hardware şi software 
de calculatoare; dispozitive pentru procesa-
rea datelor; calculatoare; hardware de calcu-
latoare; servere informatice; servere de 
reţea; servere de Internet; hardware pentru 
reţele de calculatoare şi de comunicaţii; 
distribuitoare pentru amplificarea semnalelor 
(hub-uri) în reţelele informatice, routere, con-
trolere, comutatoare şi puncte de acces fără 
fir; hardware de calculatoare pentru stocare; 
servere informatice pentru stocare; servere 
pentru reţele informatice de stocare (SAN); 
hardware de stocare ataşate la reţele de 
calculatoare (NAS); hardware de calculatoa-
re şi de comunicaţii pentru reţele de stocare; 
hardware pentru copierea de siguranţă pe 
discuri; unităţi de discuri flexibile; reţele şi 
difuzoare pentru unităţi de discuri; controlere 
pentru matrice RAID; adaptoare de magis-
trale gazdă; sisteme de stocare a datelor 
care conţin hardware de calculatoare, peri-
ferice adaptate pentru a fi folosite la calcu-
latoare şi software pentru sisteme de ope-
rare; sisteme IT integrate care conţin hard-
ware şi software de calculatoare, de stocare, 
de reţele convergente; sisteme IT modulare; 
periferice adaptate pentru a fi folosite la cal-
culatoare; panouri informative digitale; unităţi 
de benzi magnetice pentru calculatoare; ben-
zi neînregistrate pentru stocarea datelor de 
calculator; cipuri de memorie; semiconduc-
toare, plăci imprimate de circuite, circuite 
integrate şi componente electronice; soft-
ware de calculatoare; sisteme de operare a 
calculatorului; software şi firmware de calcu-
latoare pentru operarea hardware şi perife-
ricelor de calculatoare; software pentru ser-
vere; software pentru reţele; software de tip 
cloud; software pentru baze de date, centre 
de date şi depozite de date; software pentru 
stocare; software de virtualizare; software de 
calculatoare pentru configurarea, furnizarea, 
instalarea, controlul, administrarea şi virtuali-
zarea calculatoarelor, serverelor de calcula-
tor şi dispozitivelor pentru stocare a datelor; 
software pentru operarea, administrarea, 
automatizarea şi virtualizarea reţelelor de 
calculatoare; software de calculatoare pentru 
reţele definite de software; software de 
operare pentru LAN (reţea locală); software 
de operare pentru WAN (reţea zonă extinsă); 
software de calculatoare pentru conectarea 
sistemelor de calculatoare, serverelor şi dis-
pozitivelor de stocare incompatibile; software 
pentru administrarea şi automatizarea infra-
structurii de tip cloud; software de calcula-
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toare folosit la rularea aplicaţiilor pe bază de 
cloud computing; software de calculatoare de 
tip cloud destinat utilizării în aplicaţiile între-
prinderilor, la administrarea bazelor de date 
şi la stocarea electronică a datelor; software 
de calculatoare pentru monitorizarea perfor-
manţei tehnicii de tip cloud, site-urilor web şi 
a aplicaţiilor; software de calculatoare pentru 
managementul tehnologiei informaţiei (IT), 
managementul infrastructurii IT, managemen-
tul de la distanţă a infrastructurii IT, mana-
gementul şi inventarul activelor IT, automati-
zarea proceselor IT, administrarea ciclului de 
viaţă a dispozitivelor IT, securitatea IT, rapor-
tarea şi previziunea IT, monitorizarea defecţi-
unilor şi randamentului IT şi software pentru 
birouri de servicii şi birouri de asistenţă IT; 
software de calculatoare pentru protecţia 
datelor şi securitatea datelor; software de 
calculatoare pentru asigurarea securităţii 
calculatoarelor, reţelelor şi comunicaţiilor 
electronice; software de aplicaţii şi de secu-
ritate a reţelelor; software de calculatoare 
pentru monitorizarea accesului şi activităţii 
reţelelor de calculatoare; software de calcu-
latoare pentru evaluarea securităţii aplica-
ţiilor; software de calculatoare pentru codi-
ficarea şi decodificarea datelor şi documen-
telor; software de criptologie; software pentru 
autentificarea utilizatorilor de calculatoare; 
software pentru monitorizarea, raportarea şi 
analiza conformităţii securităţii informaţiilor; 
software pentru informaţii despre securitatea 
IT şi pentru gestionarea riscurilor; software 
pentru copierea de siguranţă, recuperarea şi 
arhivarea datelor; software de calculatoare 
pentru reduplicarea datelor; software pentru 
administrarea bazelor de date; software de 
calculatoare folosit la citirea şi evaluarea 
conţinutului localizat în reţele globale de 
calculatoare, baze de date şi/sau reţele; 
software de calculatoare pentru integrarea 
aplicaţiilor şi bazelor de date; software pentru 
căutare; software pentru motoare de căutare; 
software pentru căutare în baze de date; 
software de calculatoare pentru crearea ba-
zelor de date consultabile care cuprind infor-
maţii şi date; software pentru operarea şi 
automatizarea depozitelor de date informa-
tice; software pentru operarea şi automa-
tizarea centrelor de date; software de 
calculatoare pentru transmiterea, stocarea, 
prelucrarea şi reproducerea datelor; software 
de calculatoare pentru accesarea, solicitarea 
şi analiza informaţiilor stocate în baze de 
date şi depozite de date; software pentru 
administrarea informaţiilor şi cunoştinţelor; 

software de informaţii pentru afaceri; soft-
ware de calculatoare care furnizează infor-
maţii în timp real privind administrarea inte-
grată a afacerilor prin combinarea informa-
ţiilor din diferite baze de date; software de 
calculatoare pentru analiza datelor de afaceri 
şi datelor mari; software de calculatoare care 
automatizează prelucrarea informaţiilor şi 
datelor nestructurate, semistructurate şi 
structurate stocate în reţele de calculatoare 
şi Internet; software pentru observarea pro-
ceselor de afaceri; software pentru manage-
mentul relaţiilor cu clienţii (CRM); software 
pentru administrarea resurselor şi riscurilor 
întreprinderilor; software pentru gestiunea 
proiectelor; software pentru administrarea 
arhivelor; software pentru comerţul electron-
ic; instrumente pentru dezvoltarea şi imple-
mentarea software; instrumente pentru dez-
voltarea software, crearea aplicaţiilor de pe 
Internet mobil şi interfeţe client; software 
pentru testarea şi livrarea aplicaţiilor; soft-
ware pentru administrarea ciclului de viaţă al 
aplicaţiilor şi dispozitivelor; software pentru 
infrastructură definită de software (SDS); 
software de calculatoare care asigură acce-
sul pe bază de web la aplicaţiile şi serviciile 
prin intermediul unui sistem de operare web 
sau a unei interfeţe de portal; software pen-
tru automatizarea şi administrarea serviciilor, 
operaţiunilor şi facturării în industria utilită-
ţilor; software pentru administrarea licenţelor 
pentru software; 

 

16   - produse de imprimerie; materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
produse de imprimerie în domeniul calcula-
toarelor şi tehnologiei informaţiei; broşuri 
referitoare la dezvoltarea tehnologică, ghiduri 
tipărite, buletine tehnice de informare, foi de 
date şi cataloage tipărite cu produse în do-
meniul calculatoarelor şi tehnologiei informa-
ţiei; ghiduri pentru operarea produselor şi 
serviciilor pentru calculatoare şi periferice de 
calculatoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de consultanţă privind gestiunea afa-
cerilor comerciale; servicii de consultanţă de 
afaceri în domeniul tehnologiei informaţiei IT; 
servicii de consultanţă de afaceri pentru îm-
bunătăţirea şi externalizarea proceselor de 
afaceri; servicii de consultanţă de afaceri în 
domeniul arhitecturii întreprinderii; servicii de 
externalizare IT şi de angajare a personalului 
pentru proiecte în domeniul tehnologiei in-
formaţiei; externalizarea proceselor de afa-
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ceri; servicii de planificare strategică IT; ser-
vicii de administrare a activelor IT; compila-
rea şi sistematizarea informaţiilor în baze de 
date computerizate; gestiunea fişierelor in-
formatice; servicii prestate de magazine cu 
amănuntul on-line şi servicii de comandă 
hardware, software şi periferice de calcula-
toare; servicii de afaceri, şi anume acordarea 
asistenţei terţilor la negocierea şi dezvoltarea 
parteneriatelor de afaceri şi alianţelor de 
afaceri; servicii cu programe de marketing şi 
promoţionale în domeniul IT şi calculatoare-
lor; servicii de administrare a relaţiilor cu 
clienţii; servicii în comerţul electronic; servicii 
de taxonomie, şi anume clasificarea şi orga-
nizarea datelor în scopul administrării arhive-
lor; furnizarea unui site web care conţine o 
piaţă de desfacere on-line pentru vânzătorii 
şi cumpărătorii produselor şi serviciilor de 
calculatoare şi IT; servicii de gestiune a cu-
noştinţelor în afaceri; servicii de analiză a 
datelor comerciale; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; servicii de finanţare a achiziţiilor şi servicii 
de finanţare a închirierilor; prelucrarea, ges-
tiunea şi administrarea planurilor de beneficii 
referitoare la sănătate şi asigurările sociale 
ale angajaţilor; prestarea serviciilor de pro-
cesare a tranzacţiilor cu cărţi de credit pentru 
terţi; prestarea serviciilor de procesare a 
cererilor de despăgubiri pentru terţi; servicii 
de analiză şi consultanţă financiară privind 
organizarea şi administrarea operaţiunilor 
bancare şi financiare; gestiunea activelor 
financiare; facturări; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
instalarea, întreţinerea şi repararea calcula-
toarelor şi hardware de calculatoare, de re-
ţea şi telecomunicaţii; 

 

38   - telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii, şi 
anume transmisia vocii, datelor, graficelor, 
reproducerilor, materialelor audio şi video 
prin reţele de telecomunicaţii, reţele de co-
municaţii fără fir şi Internet; transmisia infor-
maţiilor prin reţele de comunicaţii electronice; 
furnizarea comunicaţiilor electronice securi-
zate în timp real printr-o reţea de calculatoa-
re; furnizarea serviciilor prin reţele private 
virtuale, şi anume comunicaţii electronice 
private şi securizarea lor printr-o reţea de 
calculatoare privată sau publică; consultanţă 
în domeniul comunicaţiilor şi telecomunicaţii; 
furnizarea camerelor de chat, buletinelor 
informative şi forumurilor on-line pentru 
transmiterea mesajelor între utilizatori în do-
meniul calculatoarelor, software, tehnologiei 

informaţiei şi intereselor generale; transmisia 
continuă (streaming) a materialelor audio şi 
video pe Internet; servicii voce peste protocol 
de Internet (VoIP); servicii de partajare a 
fişierelor, şi anume transmisia electronică a 
datelor prin reţele globale de calculatoare; 

 

41   - educaţie; instruire; servicii de educaţie şi 
instruire, şi anume organizarea cursurilor, 
atelierelor de lucru, seminarelor şi conferinţe-
lor în domeniul calculatoarelor, software, 
comerţului electronic şi tehnologiei informaţi-
ei; jurnale on-line, şi anume bloguri cu infor-
maţii în domeniul calculatoarelor, software, 
comerţului electronic şi IT; 

 

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 calculatoare; servicii informati-
ce, servicii software, servicii de tip cloud şi 
servicii de tehnologie a informaţiei cu marca-
je de identificare; servicii IT; analiza, planifi-
carea, integrarea şi crearea sistemelor in-
formatice; integrarea sistemelor informatice 
şi software; integrarea sistemelor informatice 
şi reţelelor de calculatoare; administrarea 
sistemelor informatice pentru terţi; închirierea 
şi leasingul de hardware de calculatoare şi 
de periferice de calculatoare; servicii de con-
sultanţă în domeniul calculatoarelor; consul-
tanţă cu privire la crearea, selectarea şi utili-
zarea de hardware de calculatoare şi siste-
melor informatice; consultanţă în domeniul 
software de calculatoare; servicii de consul-
tanţă pentru terţi la selectarea, implementa-
rea şi utilizarea software de calculatoare; 
servicii de consultanţă în domeniul software 
ca serviciu; servicii de consultanţă în dome-
niul Internetului; servicii de consultanţă în 
domeniul IT; consultanţă în domeniul trans-
formării, integrării, modernizării, migrării, 
creării, dezvoltării, implementării, testării, 
optimizării, operării şi administrării IT şi a 
aplicaţiilor; consultanţă în domeniul cloud 
computing şi a datelor mari; consultanţă în 
domeniul infrastructurii cloud; servicii de 
consultanţă în domeniul arhitecturii centrelor 
de date, soluţiilor publice şi private de cloud 
computing şi evaluări, implementarea tehno-
logiilor şi serviciilor de pe Internet; consultan-
ţă în domeniul securităţii, guvernanţei şi con-
formităţii informaţiilor; consultanţă în dome-
niul securităţii calculatoarelor, informaţiei şi 
administrării riscurilor IT; consultanţă în do-
meniul mobilităţii IT şi a serviciilor la locul de 
muncă; consultanţă în domeniul hardware şi 
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software pentru comunicaţii unificate; consul-
tanţă cu privire la aspectele IT ale proceselor 
de afaceri; consultanţă în domeniul soluţiilor 
IT pentru administrarea relaţiilor cu clienţii, 
finanţe şi administrare, resurse umane, state 
de plată şi prelucrarea documentelor; consul-
tanţă în domeniul administrării livrării aplica-
ţiilor; consultanţă în domeniul optimizării 
marketingului; consultanţă în domeniul sis-
temelor IT convergente; consultanţă în do-
meniile infrastructurii convergente IT şi 
hiperconvergente IT; consultanţă în domeniul 
serviciilor, operaţiunilor şi facturării în Indus-
tria utilităţilor; consultanţă în domeniul efici-
enţei mediului şi energiei; servicii ştiinţifice şi 
tehnologice, şi anume cercetarea şi crearea 
în domeniul hardware pentru reţelele de cal-
culatoare şi arhitecturii centrelor de date de 
calculatoare; servicii de consultanţă tehnică 
în domeniul arhitecturii centrelor de date; 
asigurarea accesului temporar la middleware 
nedescărcabil on-line pentru furnizarea unei 
interfeţe între aplicaţii software şi sisteme de 
operare; asigurarea accesului temporar la 
software de cloud computing nedescărcabil 
on-line folosit la administrarea bazelor de 
date şi la stocarea electronică a datelor; pro-
iectarea şi dezvoltarea hardware şi software 
de calculatoare; programarea pentru calcula-
toare; dezvoltarea de drivere şi software pen-
tru sistemele de operare; dezvoltarea, mo-
dernizarea şi integrarea de tip cloud a aplica-
ţiilor software; servicii de instalare, întreţinere 
şi actualizare de software; testarea operării şi 
funcţionalităţii calculatoarelor, reţelelor şi 
software; servicii de dezvoltare şi consultanţă 
cu privire la software pentru tehnologiile de 
afaceri; servicii de programare pentru calcu-
latoare în domeniul gestiunii configuraţiei 
software pentru persoanele terţe; dezvolta-
rea software de calculatoare în domeniul 
aplicaţiilor mobile; actualizarea şi întreţinerea 
software de calculatoare de tip cloud prin 
actualizări, îmbunătăţiri şi reparaţii on-line; 
servicii de asistenţă tehnică; servicii de de-
panare/asistenţă tehnică şi de rezolvare a 
problemelor pentru infrastructura IT, hardwa-
re de calculatoare, software de calculatoare, 
periferice de calculatoare şi reţele de calcula-
toare; servicii de asistenţă tehnică, şi anume 
rezolvarea problemelor la software de 
calculatoare; servicii de asistenţă tehnică, şi 
anume rezolvarea problemelor sub formă de 
diagnosticare a problemelor la hardware şi 
software de calculatoare; servicii de asisten-
ţă tehnică, şi anume migrarea centrelor de 
date, aplicaţiilor pentru servere şi bazelor de 

date; servicii de asistenţă tehnică, şi anume 
monitorizarea calculatoarelor, sistemelor de 
reţele, serverelor, aplicaţiilor web, bazelor de 
date, notificarea evenimentelor şi alertelor 
aferente; servicii de asistenţă tehnică, şi 
anume servicii de monitorizare a calculatoa-
relor şi reţelelor de la distanţă în timp real; 
servicii de asistenţă tehnică, şi anume servi-
cii de gestiune a infrastructurii de la distanţă 
şi la faţa locului pentru monitorizarea, admi-
nistrarea şi gestiunea sistemelor publice şi 
private IT de tip cloud computing şi de aplica-
ţii; servicii în domeniul IT; furnizarea servicii-
lor de găzduire a site-urilor web, dezvoltarea 
site-urilor web şi a paginilor web on-line per-
sonalizate pentru terţi; servicii de tip cloud 
computing; servicii prestate de furnizorii de 
găzduire în cloud; găzduirea aplicaţiilor soft-
ware pentru terţi; găzduire în cloud a bazelor 
de date electronice; servicii de găzduire a 
infrastructurii web, cloud şi de calculator; 
furnizarea serverelor cu capacitate variabilă 
pentru terţi; închirierea infrastructurii informa-
tice şi stocarea datelor cu capacitate variabi-
lă pentru terţi; servicii de infrastructură ca 
serviciu (IaaS), şi anume furnizarea hardwa-
re de calculatoare, software de calculatoare, 
perifericelor de calculatoare terţilor pe bază 
de abonament sau de plată în funcţie de 
utilizare; servicii de virtualizare client; inte-
grarea mediilor informatice private şi publice 
de tip cloud; administrarea de la distanţă şi la 
faţa locului a sistemelor IT şi a aplicaţiilor 
software pentru terţi; cloud computing cu 
software pentru utilizarea la gestiunea baze-
lor de date; servicii informatice, şi anume 
găzduirea, gestiunea, furnizarea, scalarea, 
administrarea, întreţinerea, monitorizarea, 
securizarea, criptarea, decriptarea, copierea 
şi copierea de siguranţă a bazelor de date 
pentru terţi; administrarea centrelor de date, 
securităţii IT, cloud computing, tehnologiei de 
la locul de muncă, reţelelor de calculatoare, 
comunicaţiilor unificate şi serviciilor IT ale 
firmelor pentru terţi; serviciile bazelor de da-
te; serviciile centrelor de date şi depozitelor 
de date; dezvoltarea bazelor de date; servicii 
de exploatare a datelor; servicii de salvare a 
datelor şi recuperare a datelor; servicii de 
transfer a datelor; servicii de codare şi deco-
dare a datelor; cloud computing cu software 
pentru utilizarea la gestiunea bazelor de date 
şi stocare a datelor; stocarea electronică a 
datelor; stocarea electronică cu conţinut digi-
tal, şi anume a imaginilor, textelor, materiale-
lor video şi audio; serviciu software ca servi-
ciu (SaaS); servicii prestate de furnizori de 
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servicii pentru crearea aplicaţiilor informatice 
(ASP); servicii de tip platformă ca serviciu 
(PaaS); servicii de infrastructură ca serviciu 
(IaaS); accesul temporar la software nedes-
cărcabil; accesul temporar la software ne-
descărcabil pentru operarea, administrarea, 
automatizarea, virtualizarea, configurarea, 
furnizarea, implementarea şi controlul calcu-
latoarelor şi reţelelor; accesul temporar la 
software nedescărcabil pentru managemen-
tul IT, managementul infrastructurii IT, ma-
nagementul de la distanţă a infrastructurii IT, 
managementul şi inventarul activelor IT, au-
tomatizarea proceselor IT, administrarea 
ciclului de viaţă al dispozitivelor IT, securita-
tea IT, raportarea şi previziunea IT, monitori-
zarea defecţiunilor şi randamentului IT şi 
funcţii pentru birouri de servicii şi birouri de 
asistenţă IT; accesul temporar la software 
nedescărcabil pentru protecţie a datelor, 
securitatea datelor şi securitatea aplicaţiilor 
şi reţelelor de calculatoare; accesul temporar 
la software nedescărcabil pentru conformita-
tea cu reglementările de securitate a infor-
maţiei; accesul temporar la software nedes-
cărcabil pentru monitorizarea accesului şi 
activităţii reţelelor de calculatoare; accesul 
temporar la software nedescărcabil pentru 
criptarea şi decriptarea datelor, criptografia, 
autentificarea utilizatorilor de calculatoare şi 
monitorizarea, raportarea şi analiza confor-
mităţii cu securitatea informaţiilor; accesul 
temporar la software nedescărcabil pentru 
copierea de siguranţă, recuperarea, arhiva-
rea şi reduplicarea datelor; accesul temporar 
la software nedescărcabil pentru administra-
rea şi automatizarea infrastructurii de tip 
cloud; accesul temporar la software nedes-
cărcabil pentru monitorizarea performanţei 
de tip cloud, web şi a aplicaţiilor; accesul 
temporar la software nedescărcabil pentru 
baze de date, administrarea bazelor de date, 
operarea şi automatizarea depozitelor de 
date, operarea şi automatizarea centrelor de 
date, integrarea aplicaţiilor şi bazelor de da-
te, transmisia, stocarea, prelucrarea şi re-
producerea datelor, accesarea, solicitarea şi 
analiza informaţiilor stocate în baze de date 
şi depozite de date; accesul temporar la 
software nedescărcabil pentru informaţii de 
afaceri, observarea proceselor de afaceri, 
analiza datelor, administrarea informaţiilor, 
administrarea cunoştinţelor, administrarea 
relaţiilor cu clienţii şi administrarea resurselor 
şi riscurilor întreprinderii; accesul temporar la 
software nedescărcabil pentru stocarea, 
administrarea, urmărirea şi analiza datelor de 

afaceri; accesul temporar la software nedes-
cărcabil pentru motoare de căutare şi la 
software pentru administrarea proiectelor şi 
arhivelor; accesul temporar la software ne-
descărcabil pentru dezvoltarea, implementa-
rea, testarea, livrarea de software şi pentru 
administrarea ciclului de viaţă al aplicaţiilor; 
accesul temporar la software nedescărcabil 
pentru sisteme IT convergente; accesul tem-
porar la software nedescărcabil pentru infra-
structură definită de software (SDS); accesul 
temporar la software nedescărcabil în dome-
niile infrastructurii IT convergente şi 
hiperconvergente; servicii de software ca 
serviciu, şi anume găzduire de software pen-
tru infrastructura de tip cloud şi a centrelor de 
date, pentru a fi utilizate de către terţi la ad-
ministrarea bazelor de date şi la dezvoltarea 
aplicaţiilor; accesul temporar la software ne-
descărcabil pentru automatizarea şi adminis-
trarea serviciilor, operaţiunilor şi facturării în 
industria utilităţilor; accesul temporar la soft-
ware nedescărcabil pentru administrarea 
licenţelor pentru software. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.05; 27.05.09. 
 

 
 
(210) 037832 
(220) 2015.11.03 
(730) SKY HOLDING (FZE), AE  

P.O. BOX-123700, SHARJAH,  
Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

(511) NCL(10-2015) 
32   - băuturi energizante, băuturi pentru frumuse-

ţe, şi anume sucuri de fructe şi băuturi ener-
gizante care conţin suplimente nutritive; con-
centrate şi praf utilizate la prepararea băutu-
rilor energizante şi băuturilor cu arome de 
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fructe; concentrare, siropuri sau pudre utiliza-
te la prepararea de băuturi energizante; bău-
turi energizante îmbunătăţite cu aditivi speci-
fici, de exemplu vitamine, minerale, nutrienti; 
băuturi răcoritoare, şi anume cartuşuri ener-
gizante, băuturi sportive, băuturi energizante, 
băuturi cu aromă de cafea; băuturi sportive; 
băuturi sportive care conţin electroliţi; băutu-
rile pentru sportivi îmbunătăţite cu aditivi 
specifici, de exemplu vitamine, minerale, 
substanţe nutritive; băuturi izotonice. 

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 17.01.03; 24.17.05; 24.17.07; 
26.04.17; 27.07.11; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 037880 
(220) 2015.11.10 
(730) LEBEDEV Alexandru, MD  

Str. Suceviţa nr. 16, ap. 11,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 037992 
(220) 2015.12.02 
(730) Teach For All, Inc., US  

25 Broadway, New York, New York,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2015) 
41   - servicii educaţionale; organizarea întâlnirilor, 

conferinţelor şi seminarelor; servicii de edita-
re, publicare pe Internet a materialelor edu-
caţionale şi de instruire. 

 

 

 
 
(210) 037998 
(220) 2015.12.03 
(730) Schöffel Sportbekleidung GmbH, DE  

Ludwig-Schöffel-Straße 15, 86830 
Schwabmünchen, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
18   - rucsacuri; rucsacuri pentru alpinişti; genţi 

impermeabile; borsete; pungi de purtat la 
gât; genţi sportive; geamantane şi valize; 
genţi; traiste; genţi de transport şi genţi de 
umăr, genţi pentru camping; huse de protec-
ţie pentru genţi şi săculeţe; bagaje (pentru 
călătorie); portofele, suporturi sub formă de 
portofele pentru chei; portbebeuri (marsupii 
tip faţă sau hamuri); cadre de pus în spate 
pentru transportul copiilor; umbrele şi umbre-
le de soare; alpenştocuri şi bastoane, bas-
toane pentru mers nordic, bastoane pentru 
drumeţii; 

 

25   - îmbrăcăminte, în special îmbrăcăminte pen-
tru sport, schi, munte, voiaj, drumeţii, călăto-
rii, petrecerea timpului liber, inclusiv panta-
loni, izmene, costume, paltoane, mantouri, 
hanorace, cape şi pelerine, jachete, bluzoa-
ne, veste, pulovere groase, cămăşi, lenjerie 
de corp termică, cămăşi stil sport, tricouri 
polo, bluze de corp, chiloţi, maiouri interioare 
sau de noapte pentru femei, bluze sport, 
pantaloni de trening, pulovere, pantaloni şi 
tricouri, mănuşi şi mitene; îmbrăcăminte din 
lână şi din material pluşat; îmbrăcăminte 
impermeabilă, îmbrăcăminte de protecţie 
contra vântului, îmbrăcăminte rezistentă la 
vânt, îmbrăcăminte hidrofugă şi îmbrăcămin-
te care permite pătrunderea aerului; centuri; 
articole care servesc la acoperirea capului; 
încălţăminte. 
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(210) 037999 
(220) 2015.12.03 
(730) Schöffel Sportbekleidung GmbH, DE  

Ludwig-Schöffel-Straße 15, 86830 
Schwabmünchen, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
18   - rucsacuri; rucsacuri pentru alpinişti; genţi 

impermeabile; borsete; pungi de purtat la 
gât; genţi sportive; geamantane şi valize; 
genţi; traiste; genţi de transport şi genţi de 
umăr, genţi pentru camping; huse de protec-
ţie pentru genţi şi săculeţe; bagaje (pentru 
călătorie); portofele, suporturi sub formă de 
portofele pentru chei; portbebeuri (marsupii 
tip faţă sau hamuri); cadre de pus în spate 
pentru transportul copiilor; umbrele şi umbre-
le de soare; alpenştocuri şi bastoane, bas-
toane pentru mers nordic, bastoane pentru 
drumeţii; 

 

25   - îmbrăcăminte, în special îmbrăcăminte pen-
tru sport, schi, munte, voiaj, drumeţii, călăto-
rii, petrecerea timpului liber, inclusiv panta-
loni, izmene, costume, paltoane, mantouri, 
hanorace, cape şi pelerine, jachete, bluzoa-
ne, veste, pulovere groase, cămăşi, lenjerie 
de corp termică, cămăşi stil sport, tricouri 
polo, bluze de corp, chiloţi, maiouri interioare 
sau de noapte pentru femei, bluze sport, 
pantaloni de trening, pulovere, pantaloni şi 
tricouri, mănuşi şi mitene; îmbrăcăminte din 
lână şi din material pluşat; îmbrăcăminte 
impermeabilă, îmbrăcăminte de protecţie 
contra vântului, îmbrăcăminte rezistentă la 
vânt, îmbrăcăminte hidrofugă şi îmbrăcămin-
te care permite pătrunderea aerului; centuri;  
 

articole care servesc la acoperirea capului; 
încălţăminte. 

 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.03.06; 26.03.07; 26.13.25. 
 

 
 
(210) 038008 
(220) 2015.12.08 
(730) COVRIG Ion, MD  

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23, bloc 8,  
ap. 23, MD-2004, 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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 038009 
(220) 2015.12.08 
(730) COVRIG Ion, MD  

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23, bloc 8,  
ap. 23, MD-2004, 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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 038010 
(220) 2015.12.08 
(730) COVRIG Ion, MD  

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23, bloc 8, ap. 
23, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(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) 18.05.06; 26.01.04; 26.13.25; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 038015 
(220) 2015.12.08 
(310) 29806 
(320) 2015.06.30 
(330) AD 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

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

(540)  
 
 

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

alb, gri. 
(511) NCL(10-2015) 
(320) 2015.06.30 
 

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

 

(220) 2015.12.08 
 

34   - ţigări. 
 

(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.24; 25.05.06; 25.12.03; 
26.03.23; 27.05.24; 29.01.15. 

 

 
 
 
 
 

(210) 038016 
(220) 2015.12.08 
(310) 29882 
(320) 2015.07.13 
(330) AD 
(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) 2015.07.13 
 

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

 

(220) 2015.12.08 
 

34   - ţigări. 
 

 

 
 
(210) 038017 
(220) 2015.12.08 
(310) 29884 
(320) 2015.07.14 
(330) AD 
(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) 2015.07.14 
 

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

 

(220) 2015.12.08 
 

34   - ţigări. 
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(210) 038018 
(220) 2015.12.08 
(310) 29883 
(320) 2015.07.13 
(330) AD 
(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) 2015.07.13 
 

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

 

(220) 2015.12.08 
 

34   - ţigări. 
 

 

 
 
(210) 038020 
(220) 2015.12.08 
(310) 29881 
(320) 2015.07.13 
(330) AD 
(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) 2015.07.13 
 

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

 

(220) 2015.12.08 
 

34   - ţigări. 
 

 

 
 
(210) 038022 
(220) 2015.12.08 
(730) MALEŢCAIA Elena, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 10, bloc 1, ap. 54,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben, auriu. 
(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) 01.05.01; 01.05.07; 04.01.02; 18.05.01; 
18.05.03; 27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038033 
(220) 2015.12.10 
(730) STEŢCO Valentina, MD  

Str. Pietrarilor nr. 46,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.17; 29.01.12. 
 



MD - BOPI 3/2016        TRADEMARKS 
 

 56

(210) 038034 
(220) 2015.12.10 
(730) COJOCARU Andrian, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, 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 operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea de produse şi servicii printr-
o reţea de calculatoare şi furnizare de feed-
back evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a 
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţă globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 

(210) 038035 
(220) 2015.12.10 
(310) m 2015 14641 
(320) 2015.08.31 
(330) UA 
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE  

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: albastru, albastru-
deschis, albastru-închis, albastru pal, gri, 
negru, argintiu. 

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

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

 

(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.24; 25.05.02; 25.07.06; 
25.07.07; 26.04.04; 27.05.24; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038041 
(220) 2015.12.15 
(730) SERGHEEVICI Dumitru, MD  

Str. Costiujeni nr. 6, ap. 106,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru-

închis. 
(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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.14; 21.03.13; 27.05.17; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 038042 
(220) 2015.12.15 
(730) SERGHEEVICI Ecaterina, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 43, ap. 38,  
MD-2016, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 
 
 
 
 
 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; 

 

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

 

 

 
 
(210) 038080 
(220) 2015.12.15 
(730) GHERVAS Oleg, MD  

MD-4418, Dereneu, Călăraşi,  
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; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 038083 
(220) 2015.12.14 
(730) Obscestvo s ogranicennoi otvetstvenno-

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

(540)  
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(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) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038084 
(220) 2015.12.15 
(730) TRACIUC Iuri, MD  

Str. Cosmonavtov nr. 16, MD-6100, Ceadîr-
Lunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038086 
(220) 2015.12.16 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

 

(531) CFE(5) 05.07.16; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 038087 
(220) 2015.12.17 
(730) GALILIUC Dmitri, MD  

Str. M. Frunze nr. 4, MD-5715,  
Cioburciu, Slobozia, 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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038091 
(220) 2015.12.08 
(730) GRIŢCO Vladimir, MD  

Str. Matei Basarab nr. 5/3, ap. 19,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, alb. 
(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-
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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 şi comercializarea produselor; 
publicitate şi comercializarea produselor on-
line; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.15.03; 26.01.10; 26.01.12; 26.03.23; 
26.13.25; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 038099 
(220) 2015.12.15 
(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: alb, roşu, roşu-închis, 

cafeniu-închis, cafeniu-deschis, maro, negru, 
galben. 

(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. 

 

(531) CFE(5) 05.07.06; 08.07.08; 08.07.25; 19.03.03; 
19.03.25; 25.01.06; 25.01.15; 27.07.23; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038100 
(220) 2015.12.15 
(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: alb, roşu, roşu-închis, 

albastru-închis, albastru-deschis, cafeniu, 
negru, galben, sur. 

(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. 

 

(531) CFE(5) 08.07.08; 08.07.25; 19.03.03; 19.03.25; 
25.01.06; 25.01.15; 27.07.23; 29.01.15. 
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(210) 038108 
(220) 2015.12.15 
(730) PANUŞ Zinaida, MD  

Str. Alexandru Cristea nr. 9,  
MD-6800, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 27.05.19. 
 

 
 
(210) 038109 
(220) 2015.12.17 
(730) CONSTANTINOVA Oxana, MD  

Str. Lisabona nr. 2, bloc 1, ap. 20,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.13.25; 27.05.19; 27.05.22. 
 

(210) 038110 
(220) 2015.12.17 
(730) ENCIU Serghei, MD  

Str. Vadul lui Vodă nr. 60, ap. 36,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
41   - instruire; activităţi sportive; 
 

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

 

 
 
(210) 038111 
(220) 2015.12.16 
(730) TOMAŞ Galina, MD  

Bd. Decebal nr. 72/5, ap. 21,  
MD-2038, 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. 

 

 

 
 
(210) 038126 
(220) 2015.12.23 
(730) Bates Andrea, US  

1890 Marietta Boulevard, Atlanta GA 30318, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 
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(210) 038127 
(220) 2015.12.23 
(730) Abbott Point of Care Inc., corpora ţie din 

Statul Delaware, US  
400 College Road East, Princeton,  
New Jersey 08540, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - reactivi de diagnostic de uz medical; prepa-

rate de testare de uz medical; teste de dia-
gnostic de uz medical; cartuşe cu reactivi 
destinate utilizării în diagnosticare medicală; 

 

09   - software şi hardware referitoare la analiza şi 
testarea sângelui, fluidelor corporale şi ţesu-
turilor; software şi hardware pentru configu-
rarea sistemelor de testare a sângelui, fluide-
lor corporale şi ţesuturilor; software şi apara-
te pentru interfaţarea datelor electronice pen-
tru sisteme de testare a sângelui, fluidelor 
corporale şi ţesuturilor; hardware şi software 
de calculator destinate utilizării în domeniul 
diagnosticării medicale; software de gestio-
nare pentru instrumente de diagnosticare 
medicală şi/sau instrumente de laborator; 
software şi hardware de calculator pentru 
gestionarea interfeţei între instrumentele de 
diagnosticare medicală şi/sau instrumentele 
de laborator; software şi hardware de calcu-
latoare pentru gestionarea fluxului de lucru în 
laboratoare de diagnosticare medicală; soft-
ware şi hardware pentru gestionarea infor-
maţiilor de laborator; software şi hardware de 
calculatoare pentru monitorizarea instrumen-
telor de diagnosticare medicală şi/sau in-
strumente de laborator; software şi hardware 
de calculatoare pentru remedierea proble-
melor referitoare la instrumentele de diagno-
sticare medicală şi/sau instrumente de 
laborator; software de calculatoare pentru 
prelucrarea datelor obţinute în urma testărilor 
de diagnosticare medicală şi/sau a datelor de 
laborator. 

 

 
 
(210) 038128 
(220) 2015.12.23 
(730) ROMAŞENCO Oleg, MD  

Str. Cahul nr. 48, bloc B, ap. 13,  
MD-3100, Bălţi, 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) 02.09.14; 02.09.18; 02.09.20; 04.05.21; 
24.03.12; 26.01.14; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 038133 
(220) 2015.12.21 
(730) Abbott Molecular Inc., US  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
01   - reactivi pentru utilizare în laboratoare; soluţii 

pentru tratarea preliminară a ţesuturilor, re-
activi de spălare şi soluţii-tampon pentru 
utilizare în laboratoare; reactivi de legare 
pentru utilizare în laboratoare; soluţii-tampon 
de hibridizare pentru utilizare în laboratoare; 
reactivi de hibridizare pentru utilizare în labo-
ratoare; 

 

05   - reactivi de uz medical; soluţii pentru tratarea 
preliminară a ţesuturilor, reactivi de spălare 
şi soluţii-tampon de uz medical; reactivi de 
legare de uz medical; soluţii-tampon de hi-
bridizare de uz medical; reactivi de hibridiza-
re de uz medical. 

 

 

 
 
(210) 038136 
(220) 2015.12.22 
(730) CUBREACOV Ion, MD  

MD-3918, Crihana Veche, Cahul,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 038154 
(220) 2016.01.05 
(730) EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT 

S.A., întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Uzinelor nr. 210/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 038155 
(220) 2016.01.05 
(730) EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT 

S.A., întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Uzinelor nr. 210/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 
 
 

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

 

 

 
 
(210) 038157 
(220) 2015.12.24 
(730) ALEXANDROV Mihail, MD  

Str. Liviu Deleanu nr. 7, bloc 2, ap. 68,  
MD-2071, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 07.01.24; 07.01.25; 21.01.15; 21.01.25; 
27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 038161 
(220) 2015.12.29 
(730) Facebook, Inc., US  

1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, 
Statele Unite ale Americii 

(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-
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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; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.05; 26.04.18; 27.01.02; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 038162 
(220) 2015.12.29 
(730) Facebook, Inc., US  

1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, 
Statele Unite ale Americii 

(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; 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.02. 
 

 
 
(210) 038197 
(220) 2016.01.06 
(730) CUZNETOV Iurie, MD  

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: toate elementele verbale, cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

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

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.23; 24.13.02; 24.13.24; 
28.05.00. 
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(210) 038200 
(220) 2016.01.12 
(730) ŢIPORDEI Olga, MD  

Str. Bogdan-Voievod nr. 12, ap. 186,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roz, roz-deschis, bleu, 

bleu-deschis, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
administrarea Internet magazinelor; servicii 
de publicitate furnizate prin Internet; servicii 
de informaţii comercializate furnizate on-line, 
prin Internet; 

 

38   - telecomunicaţii; transmisie TV prin Internet; 
servicii de radiodifuziune prin Internet; difu-
zarea programelor prin Internet; servicii de 
comunicaţii prestate pe Internet; transmiterea 
pe Internet a materialelor video, filmelor, 
pozelor, imaginilor, textelor, fotografiilor, jo-
curilor, conţinutului creat de utilizatori, conţi-
nutului audio şi a informaţiilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; publicarea revistelor pe 
Internet. 

 

(531) CFE(5) 24.17.05; 24.17.07; 27.05.03; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 038209 
(220) 2016.01.14 
(730) TURCHINA Olga, MD  

Bd. Iu. Gagarin nr. 3, ap. 39,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 24.17.08; 26.01.01; 26.01.22; 27.05.24. 
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(210) 038230 
(220) 2016.01.21 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvenno-

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, gri, gri-deschis, gri-

închis. 
(511) NCL(10-2016) 
03   - abrazivi; ambră (parfumerie); detartranţi de 

uz casnic; produse antistatice de uz menajer; 
preparate odorizante pentru împrospătarea 
aerului; arome pentru prăjituri (uleiuri esen-
ţiale); arome pentru băuturi (uleiuri esenţia-
le); aromatizanţi (uleiuri esenţiale); sprayuri 
pentru împrospătarea respiraţiei; aer presuri-
zat, în recipiente pulverizatoare, pentru cură-
ţare şi desprăfuire; balsamuri, cu excepţia 
celor de uz medical; luciu de buze; pietre 
pentru lustruire; hârtie abrazivă; glaspapir; 
hârtie de lustruit; vaselină rectificată de uz 
cosmetic; ceară pentru pantofi; cremă de 
ghete; smoală utilizată în cizmărie; vată de 
uz cosmetic; produse pentru parfumarea 
lenjeriei; agenţi de uscare pentru maşini de 
spălat vase; adezivi pentru uz cosmetic; apă 
parfumată; apă de Javel; apă de lavandă; 
apă de toaletă; ceară pentru rufe; ceară de 
parchet; ceară antiderapantă pentru duşume-
le; ceară pentru epilat; ceară pentru mustaţă; 
ceruri pentru articole din piele; ceruri de par-
chet şi mobilă; ceruri utilizate în cizmărie; 
ceruri pentru lustruit; ceară utilizată în croito-
rie; geluri de masaj, cu excepţia celor de uz 
medical; heliotropină; geluri pentru albirea 
dinţilor; geraniol; farduri; deodorante pentru 

animale de companie; deodorante pentru 
oameni sau pentru animale; depilatoare; 
lemn parfumat; parfumuri; lichide antidera-
pante pentru duşumele; lichide pentru spăla-
rea sticlelor, inclusiv parbrizelor; grăsimi de 
uz cosmetic; cenuşi vulcanice pentru curăţa-
re; motive decorative autocolante de uz 
cosmetic; produse de parfumerie; iononă 
(parfumerie); pietre de alaun pentru bărbierit 
(astringente); pietre abrazive; creioane pen-
tru sprâncene; creioane de uz cosmetic; car-
bură de siliciu (abraziv); carburi metalice 
(abrazive); pietre de alaun (astringente); pia-
tră de diatomit pentru lustruit; adezivi pentru 
fixarea genelor false; adezivi pentru fixarea 
meşelor; scoarţă de quillaja pentru spălare; 
corindon (abraziv); coloranţi pentru toaletă; 
vopsele pentru barbă; coloranţi cosmetici; 
apret; produse pentru a da luciu rufelor; cre-
me pentru încălţăminte; creme de lustruit; 
creme cosmetice; creme pentru albirea pielii; 
pudră de oxid de fier pentru lustruire; tămâie; 
fixative pentru păr; ojă de unghii; loţiuni pen-
tru păr; loţiuni de uz cosmetic; loţiune după 
bărbierit; măşti de frumuseţe; uleiuri pentru 
parfumuri şi esenţe; uleiuri de curăţare; ule-
iuri de uz cosmetic; uleiuri pentru toaleta 
personală; uleiuri eterice; uleiuri esenţiale de 
cedru; uleiuri esenţiale de lămâie; uleiuri 
esenţiale de citron; ulei de bergamotă; ulei 
de gaultheria; ulei de iasomie; ulei de lavan-
dă; ulei de migdale; ulei de trandafir; ulei de 
terebentină pentru degresare; lapte de var; 
cretă pentru curăţare; lapte de migdale de uz 
cosmetic; lapte de curăţare de uz cosmetic; 
mosc (parfumerie); săpunuri; săpunuri dezin-
fectante; săpunuri deodorante; săpunuri pen-
tru bărbierit; săpunuri pentru redarea străluci-
rii textilelor; săpunuri în calupuri; săpunuri 
medicinale; săpunuri antiperspirante; săpu-
nuri antiperspirante pentru picioare; săpunuri 
de migdale; mentă pentru parfumerie; trusă 
pentru cosmetice; şmirghel; abţibilduri pentru 
decorarea unghiilor; unghii false; apă de co-
lonie; baze pentru parfumuri de flori; beţişoa-
re de bumbac pentru uz cosmetic; beţişoare 
de tămâie; paste pentru cureaua de ascuţit 
brice; produse pentru îngrijirea dinţilor; piatră 
ponce; etuiuri pentru ruj; perhidrol de uz 
cosmetic; benzi pentru împrospătarea respi-
raţiei; pânză abrazivă; pânză de sticlă; ruj de 
buze; alifii de uz cosmetic; produse pentru 
bărbierit; preparate cosmetice pentru baie; 
preparate pentru baie, cu excepţia celor de 
uz medical; produse pentru toaletă persona-
lă; preparate pentru ondularea părului; pro-
duse pentru înmuierea rufelor; produse pen-
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tru ascuţit; preparate pentru igiena personală 
sau folosite ca deodorant; produse pentru 
netezire (apret); preparate pentru decolorare; 
preparate pentru albirea articolelor din piele; 
preparate pentru lustruire; preparate pentru 
lustruirea protezelor dentare; produse pentru 
îngrijirea cavităţii bucale, cu excepţia celor 
de uz medical; preparate cosmetice pentru 
slăbire; preparate pentru strălucirea rufelor; 
produse pentru conferirea lustrului; balsamuri 
pentru rufe; preparate pentru spălare; prepa-
rate de curăţare uscată; produse pentru în-
depărtarea vopselei; preparate pentru înde-
părtarea lacului; produse de demachiere; 
decapanţi pentru ceară de pardoseli (prepa-
rate pentru curăţare); preparate pentru înde-
părtarea şelacului; produse pentru îndepărta-
rea ruginii; preparate pentru îngrijirea unghii-
lor; produse pentru curăţarea; preparate pen-
tru curăţarea protezelor dentare; produse 
pentru curăţarea tapetelor; produse pentru 
desfundarea ţevilor de scurgere; preparate 
pentru albit; preparate din aloe vera pentru 
uz cosmetic; preparate cu protecţie solară; 
produse chimice de uz casnic pentru redarea 
strălucirii culorilor (spălarea rufelor); produse 
pentru conferirea luciului (produse de lustrui-
re); pudră pentru machiaj; diamantină (abra-
ziv); substanţe pentru îndepărtarea petelor; 
decapanţi; gene false; şerveţele impregnate 
cu loţiuni cosmetice; safrol; albăstreală pen-
tru rufe; terebentină (produs de degresare); 
potpuriuri parfumate; sodă pentru albire; so-
dă cristalizată, pentru curăţare; săruri pentru 
baie, cu excepţia celor de uz medical; săruri 
pentru înălbire; produse pentru fumigaţie 
(parfumuri); produse pentru conservarea 
pieilor (ceruiri); amoniac (alcalii volatile) utili-
zat ca detergent; produse astringente de uz 
cosmetic; produse cosmetice pentru sprân-
cene; produse pentru farduri; produse pentru 
bronzare (cosmetice); vopsele pentru păr; 
produse neutralizante pentru ondulaţie per-
manentă; produse pentru a conferi luciu 
frunzelor; produse cosmetice pentru gene; 
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii; 
cosmetice; produse cosmetice pentru anima-
le; rimel; detergenţi, cu excepţia celor folosite 
în timpul proceselor de fabricare şi celor de 
uz medical; produse de degresare, cu excep-
ţia celor folosite în procesele de fabricaţie; 
decoloranţi de uz cosmetic; produse de toa-
letă antiperspirante; pudră de talc pentru 
toaletă; terpene (uleiuri esenţiale); pânză de 
şmirghel; pânză îmbibată cu detergent, pen-
tru curăţat; henna (colorant cosmetic); şam-
poane; şampoane pentru animalele de casă; 

şampoane uscate; hârtie cu şmirghel; sodă 
caustică; extracte de flori (parfumerie); esen-
ţe eterice; esenţe de badian; esenţe de men-
tă (ulei esenţial). 

 

(531) CFE(5) 24.01.13; 24.03.07; 24.03.19; 25.01.25; 
26.01.16; 26.13.25; 27.05.09. 

 

 
 
(210) 038235 
(220) 2016.01.22 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, roşu, oranj, ne-

gru, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
04   - combustibili; aprinzătoare de foc; combustibil 

pentru aprinderea focului pentru grătar; bri-
chete pentru grătar; combustibil pentru gră-
tar; combustibil pentru utilizare în grătar; 
cărbune de lemn pentru grătare; 

 

06   - folii metalice pentru gătit; folii metalice pentru 
prăjire; folii metalice pentru împachetare şi 
ambalare; folii de aluminiu; containere cu 
folie de aluminiu; veselă din metal pentru 
grătar, în special din aluminiu; 

 

08   - instrumente pentru prepararea alimentelor, 
cuţite de bucătărie şi tacâmuri; tacâmuri şi 
veselă de unică folosinţă, din plastic; 

 

11   - echipamente pentru alimente, încălzire, răci-
re şi tratare; grătare; grătare (aparate de 
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gătit); seturi de raclete; grilluri electrice; gră-
tare mari în aer liber; rotisoare cu gaz; grăta-
re pentru friptură; rotisoare; grilluri de uz 
casnic (electrice); grătare electrice pentru 
exterior; grătare electrice de interior; grătare 
pentru gătit; tăvi cu grătar; frigări pentru roti-
serie; frigări pentru aparate de prăjit cu gaz; 
frigări (electrice) pentru aparate de prăjit; 
frigări (ustensile de bucătărie şi componente 
ale aparatelor de gătit); frigări electrice pen-
tru rotiserie; aparate de gătit cu grătare; apa-
rate de gătit cu gaz prevăzute cu grătare 
pentru gătit; dispozitive de învârtit frigări; tăvi 
electrice tip grătar; maşini de prăjit; aparate 
electrice pentru a prepara friptura; grătare 
electrice (aparate pentru gătit); plăci de în-
călzire; plite electrice pentru grătare; aprinză-
toare; dispozitive de aprindere pentru grăta-
re; pietre de lavă pentru grătare; brichete din 
ceramică folosite la grătare (neinflamabile); 

 

16   - produse din hârtie de unică folosinţă; feţe de 
masă din hârtie; şerveţele de masă din hâr-
tie; role de bucătărie din hârtie; prosoape din 
hârtie; şervete din hârtie de pus pe masă; 
lenjerie de masă din hârtie; hârtie perga-
ment; 

 

21   - standuri pentru barbeque şi grătare; tacâ-
muri, farfurii din hârtie; pahare de hârtie; 
ceşti fabricate din plastic; farfurii din plastic; 
vase pentru bucătărie; tigăi; grătare (neelec-
trice); vase pentru prăjit; ace pentru frigărui; 
grătare (ustensile de bucătărie neelectrice); 
grătare (ustensile pentru gătit); grătare pen-
tru camping; mănuşi de bucătărie; 

 

24   - feţe de masă, cu excepţia celor din hârtie; 
muşama (feţe de masă); lenjerie de masă, cu 
excepţia celei din hârtie; 

 

29   - carne; produse din carne; cârnaţi; cărnuri; 
carne de pasăre de curte, produse din carne 
de pasăre de curte; carne de vânat; produse 
din carne de vânat; produse din soia în mă-
sura în care sunt incluse în clasa 29; peşte, 
fructe de mare, moluşte; brânzeturi; tofu; 
ouă; fructe, ciuperci, legume (inclusiv nuci şi 
mazăre) procesate; salate preparate; uleiuri 
şi grăsimi; unt; preparate din unt; produse 
lactate şi înlocuitori; preparate din produse 
lactate; quark; preparate din quark; iaurt; 
preparate din iaurt; mâncare preparată şi 
gustări în măsura în care sunt incluse în cla-
sa 29; mâncăruri preparate constând în prin-
cipal din carne, peşte, ouă, fructe de mare 
sau legume; gustări pe bază de cartofi, leg-
ume, tofu, nuci sau carne; 

 

30   - pâine; produse de brutărie; seminţe procesa-
te, amidon şi produsele acestora; sosuri; 

sosuri pentru carne pregătită la grătar; sosuri 
pentru mâncare, condimente alimentare (so-
suri); ketchup (sos), maioneză; remoulade 
(sos cu maioneză); muştar; mirodenii; con-
dimente; produse pentru frăgezit carnea, de 
uz alimentar; marinade, mâncăruri preparate 
şi gustării picante şi sărate în măsura în care 
sunt incluse în clasa 30; 

 

31   - fructe şi legume proaspete; cartofi în stare 
proaspătă; ciuperci proaspete. 

 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.19; 26.01.20; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 038236 
(220) 2016.01.22 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, galben, oranj, ne-

gru, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
04   - combustibili; aprinzătoare de foc; combustibil 

pentru aprinderea focului pentru grătar; bri-
chete pentru grătar; combustibil pentru gră-
tar; combustibil pentru utilizare în grătar; 
cărbune de lemn pentru grătare; 

 

06   - folii metalice pentru gătit; folii metalice pentru 
prăjire; folii metalice pentru împachetare şi 
ambalare; folii de aluminiu; containere cu 
folie de aluminiu; veselă din metal pentru 
grătar, în special din aluminiu; 
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08   - instrumente pentru prepararea alimentelor, 
cuţite de bucătărie şi tacâmuri; tacâmuri şi 
veselă de unică folosinţă, din plastic; 

 

11   - echipamente pentru alimente, încălzire, răci-
re şi tratare; grătare; grătare (aparate de 
gătit); seturi de raclete; grilluri electrice; gră-
tare mari în aer liber; rotisoare cu gaz; grăta-
re pentru friptură; rotisoare; grilluri de uz 
casnic (electrice); grătare electrice pentru 
exterior; grătare electrice de interior; grătare 
pentru gătit; tăvi cu grătar; frigări pentru roti-
serie; frigări pentru aparate de prăjit cu gaz; 
frigări (electrice) pentru aparate de prăjit; 
frigări (ustensile de bucătărie şi componente 
ale aparatelor de gătit); frigări electrice pen-
tru rotiserie; aparate de gătit cu grătare; apa-
rate de gătit cu gaz prevăzute cu grătare 
pentru gătit; dispozitive de învârtit frigări; tăvi 
electrice tip grătar; maşini de prăjit; aparate 
electrice pentru a prepara friptura; grătare 
electrice (aparate pentru gătit); plăci de în-
călzire; plite electrice pentru grătare; aprinză-
toare; dispozitive de aprindere pentru grăta-
re; pietre de lavă pentru grătare; brichete din 
ceramică folosite la grătare (neinflamabile); 

 

16   - produse din hârtie de unică folosinţă; feţe de 
masă din hârtie; şerveţele de masă din hâr-
tie; role de bucătărie din hârtie; prosoape din 
hârtie; şervete din hârtie de pus pe masă; 
lenjerie de masă din hârtie; hârtie perga-
ment; 

 

21   - standuri pentru barbeque şi grătare; tacâ-
muri, farfurii din hârtie; pahare de hârtie; 
ceşti fabricate din plastic; farfurii din plastic; 
vase pentru bucătărie; tigăi; grătare (neelec-
trice); vase pentru prăjit; ace pentru frigărui; 
grătare (ustensile de bucătărie neelectrice); 
grătare (ustensile pentru gătit); grătare pen-
tru camping; mănuşi de bucătărie; 

 

24   - feţe de masă, cu excepţia celor din hârtie; 
muşama (feţe de masă); lenjerie de masă, cu 
excepţia celei din hârtie; 

 

29   - carne; produse din carne; cârnaţi; cărnuri; 
carne de pasăre de curte, produse din carne 
de pasăre de curte; carne de vânat; produse 
din carne de vânat; produse din soia în mă-
sura în care sunt incluse în clasa 29; peşte, 
fructe de mare, moluşte; brânzeturi; tofu; 
ouă; fructe, ciuperci, legume (inclusiv nuci şi 
mazăre) procesate; salate preparate; uleiuri 
şi grăsimi; unt; preparate din unt; produse 
lactate şi înlocuitori; preparate din produse 
lactate; quark; preparate din quark; iaurt; 
preparate din iaurt; mâncare preparată şi  
 
 

gustări în măsura în care sunt incluse în cla-
sa 29; mâncăruri preparate constând în prin-
cipal din carne, peşte, ouă, fructe de mare 
sau legume; gustări pe bază de cartofi, le-
gume, tofu, nuci sau carne; 

 

30   - pâine; produse de brutărie; seminţe procesa-
te, amidon şi produsele acestora; sosuri; 
sosuri pentru carne pregătită la grătar; sosuri 
pentru mâncare, condimente alimentare (so-
suri); ketchup (sos), maioneză; remoulade 
(sos cu maioneză); muştar; mirodenii; con-
dimente; produse pentru frăgezit carnea, de 
uz alimentar; marinade, mâncăruri preparate 
şi gustării picante şi sărate în măsura în care 
sunt incluse în clasa 30; 

 

31   - fructe şi legume proaspete; cartofi în stare 
proaspătă; ciuperci proaspete. 

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 26.01.19; 26.01.20; 26.04.07; 
26.04.11; 26.04.12; 26.04.18; 26.07.05; 27.01.01; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 038238 
(220) 2016.01.20 
(730) CIBOTARI Maria, MD  

MD-6831, Zîmbreni, Ialoveni, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
35   - intermedierea serviciilor comerciale, servicii 

de externalizare (asistenţă în afaceri), servicii 
de fotocopiere. 

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 038242 
(220) 2016.01.20 
(730) TOPORIVSCHI Ghenadie, MD  

Str. Carasiov nr. 4, bloc A,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 
 



MĂRCI  MD - BOPI 3/2016 

 69

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 

galben de diferite nuanţe, albastru de diferite 
nuanţe, alb, cafeniu de diferite nuanţe, 
negru. 

(511) NCL(10-2016) 
29   - uleiuri şi grăsimi comestibile. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.04; 06.19.01; 06.19.09; 
25.01.15; 26.04.04; 26.04.18; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038249 
(220) 2016.01.22 
(730) Walton International Ltd., KY  

P.O.Box 1586, George Town,  
Grand Cayman, KY1-1110, Insulele Caimane 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; îmbrăcăminte 
din pene, îmbrăcăminte din piele, chiloţi, 
jachete, blugi, pantaloni, izmene, şorturi, 
manşete, cămăşi, cămăşi stil sport, îmbră-
căminte neformală, tricouri, tricouri fără mâ-
neci, bluze de corp, lenjerie de corp, bluze, 
fuste, veste, veste de costum, paltoane, blu-
ze sport, treninguri, maiouri, jerseuri, combi-
nezoane de protecţie, treninguri pentru sport, 
rochii, rochii lungi de seară, pulovere, pulo-
vere groase, maiouri cu bretele, cardigane, 
bentiţe pentru cap, şepci, pălării, eşarfe, cra-
vate, şosete, curele, egări, jambiere, ciorapi, 
colanţi, sutiene, articole de încălţăminte, 
cizme, papuci, îmbrăcăminte impermeabilă, 
ponchouri, mănuşi, mitene, tricoturi; toate 
produsele sus-menţionate incluse în clasa 25; 

35   - servicii de vânzare cu amănuntul şi angro a 
articolelor din piele sau imitaţie din piele, a 
genţilor de bagaje, genţilor, genţilor de plajă, 
genţilor de mână, sacilor de voiaj, borsetelor, 
poşetelor, geamantanelor, genţilor şi truselor 
de voiaj, huselor de protecţie pentru costu-
me, valizelor, servietelor, portofoliilor, port-
actelor, portofelelor, portcheilor, articolelor de 
voiaj, portmoneelor, punguţelor, brelocurilor, 
umbrelelor, umbrelelor de soare, bastoane-
lor, bastoanelor de mers, cutiilor şi suporturi-
lor pentru cărţile de credit, sacilor de spate, 
rucsacurilor, raniţelor, sacilor de umăr cu o 
singură curea, genţilor de şcoală, servietelor 
pentru şcolari, sacilor, genţilor sportive, gen-
ţilor pentru sportivi, genţilor pentru cărţi, gen-
ţilor de pânză, pungilor pentru bani, genţilor 
de umăr, curelelor de umăr, etuiurilor pentru 
chei, etuiurilor pentru carnete de cecuri, pie-
selor şi accesoriilor pentru toate produsele 
sus-menţionate, accesoriilor de modă, îm-
brăcămintei, încălţămintei, articolelor care 
servesc la acoperirea capului, jachetelor, 
blugilor, pantalonilor, izmenelor, şorturilor, 
manşetelor, cămăşilor, cămăşilor stil sport, 
îmbrăcămintei neformale, tricourilor, tricouri-
lor fără mâneci, bluzelor de corp, lenjeriei de 
corp, bluzelor, fustelor, vestelor, vestelor de 
costum, paltoanelor, bluzelor sport, treningu-
rilor, maiourilor, jerseurilor, combinezoanelor 
de protecţie, rochiilor, puloverelor, pulovere-
lor groase, maiourilor cu bretele, cardigane-
lor, bentiţelor pentru cap, şepcilor, pălăriilor, 
eşarfelor, cravatelor, şosetelor, curelelor, 
egărilor, jambierelor, ciorapilor, colanţilor, 
sutienelor, articolelor de încălţăminte, cizme-
lor, papucilor, îmbrăcămintei impermeabile, 
ponchourilor, mănuşilor, mitenelor, tricoturi-
lor; servicii de vânzare cu amănuntul a pro-
duselor sus-menţionate prin intermediul In-
ternetului şi altor reţele de calculator locale 
sau globale; compilare de fişiere de adrese, 
servicii de comandă prin poştă, telefon şi 
toate celelalte mijloace de comunicaţii şi te-
lecomunicaţii, servicii de publicitate prin poş-
tă, consiliere acordată întreprinderilor şi ma-
nagementul afacerilor, servicii de publicitate, 
servicii de expunere a produselor, servicii de 
reclamă, servicii de marketing şi de promo-
vare, analiză şi cercetare de piaţă, servicii de 
agenţii de import şi/sau export, achiziţionarea 
şi cumpărarea produselor pentru o firmă, 
decorarea vitrinelor; toate serviciile sus-
menţionate incluse în clasa 35. 
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(210) 038257 
(220) 2016.01.25 
(730) TOMAŞ Alexandr, MD  

Str. Alecu Russo nr. 5, bloc 1, ap. 7,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

închis, alb, gri. 
(511) NCL(10-2016) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

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

 

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; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie; 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;  
 
 
 

maşini de scris şi articole de birou (cu excep-
ţia mobilelor); materiale de instruire sau învă-
ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj; caractere tipogra-
fice, clişee; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 16.03.13; 24.13.01; 24.13.17; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 038258 
(220) 2016.01.25 
(730) BEZNOS Denis, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 10, bloc 2, ap. 52,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse din os, corn, 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 038280 
(220) 2016.01.27 
(730) "VERITESCROW" SL, ES  

Plaza Hernan Cortes, 1, 3o, 12001 Castellon 
de la Plana, Spania 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, auriu. 
(511) NCL(10-2016) 
36   - analiză financiară, managementul aparta-

mentelor, închirierea apartamentelor, ban-
king, home banking, brokeraj, servicii finan-
ciare de lichidare a afacerilor, verificarea 
cecurilor, consultanţă financiară, birou de 
credite, servicii de carduri de credit, emiterea 
cardurilor de credit, servicii de carduri de 
debit, agenţii imobiliare, schimb de bani, ser-
vicii fiduciare, sponsorizare financiară, servi-
cii de finanţare, evaluări fiscale, transferul 
electronic de fonduri, finanţarea contractelor 
în rate, informaţii financiare, asigurări finan-
ciare, împrumuturi în rate, investiţii de capi-
tal, emiterea de cărţi de credit, emiterea de 
cecuri de călătorie, împrumuturi contra ga-
ranţii, împrumuturi financiare, management 
financiar, organizarea strângerii de fonduri, 
evaluări imobiliare, servicii de brokeri imobili-
ari, servicii de depunere în casete valorice, 
cotaţii bursiere, servicii de garanţii, depozite 
valorice; 

 

45   - servicii de soluţionare alternativă a dispute-
lor, servicii de arbitraj, servicii legale de licen-
ţiere a software-urilor de computer, consul-
tanţă în materie de proprietate intelectuală, 
licenţierea proprietăţii intelectuale, servicii de 
supraveghere a proprietăţii intelectuale, cer-
cetări juridice, servicii juridice de licenţiere a 
software-urilor de program, servicii privind 
litigiile, mediere, servicii juridice privind înre-
gistrarea numelor domeniilor, închirierea 
seifurilor. 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.05; 26.04.18; 27.05.24; 
29.01.12. 

 

 

(210) 038282 
(220) 2016.01.29 
(730) JARDAN Vladimir, MD  

Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 038283 
(220) 2016.01.29 
(730) JARDAN Vladimir, MD  

Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 038284 
(220) 2016.01.29 
(730) JARDAN Vladimir, MD  

Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

 

 
 
(210) 038285 
(220) 2016.01.29 
(730) SLAVENA-LUX S.R.L., MD  

Str. Valea Bîcului  nr. 1, bloc 1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: cu excepţia elementului verbal 
"MEGAMARKET". 

(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor, servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de magazine. 

 

(531) CFE(5) 27.05.24; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 038286 
(220) 2016.01.29 
(730) TURCOV Petru, MD  

Bd. Dacia nr. 38, ap. 158,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.04.03; 26.13.25; 27.01.02; 
27.01.05; 27.05.14. 

 

 
 
(210) 038290 
(220) 2016.02.02 
(730) Domain Menada Sp. z o.o., PL  

ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa, Polonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
33   - vinuri şi alte băuturi alcoolice produse în 

Moldova. 
 

 

 
 
(210) 038291 
(220) 2016.01.24 
(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA, corpora ţie organizat ă şi existent ă 
conform legilor Japoniei, Produc ători şi 
Comercian ţi, JP  
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-
8410, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
12   - vehicule terestre, piese şi fitinguri ale acestora. 
 

 

 



MĂRCI  MD - BOPI 3/2016 

 73

(210) 038292 
(220) 2016.01.24 
(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA, corpora ţie organizat ă şi existent ă 
conform legilor Japoniei, Produc ători şi 
Comercian ţi, JP  
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-
8410, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
12   - vehicule terestre, piese şi fitinguri ale acestora. 
 

 

 
 
(210) 038293 
(220) 2016.01.24 
(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA, corpora ţie organizat ă şi existent ă 
conform legilor Japoniei, Produc ători şi 
Comercian ţi, JP  
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-
8410, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
12   - vehicule terestre, piese şi fitinguri ale acestora. 
 

 

 
 
(210) 038294 
(220) 2016.01.24 
(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA, corpora ţie organizat ă şi existent ă 
conform legilor Japoniei, Produc ători şi 
Comercian ţi, JP  
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-
8410, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
12   - vehicule terestre, piese şi fitinguri ale acestora. 
 

 

 

 
(210) 038295 
(220) 2016.02.01 
(730) TERMOELECTRICA S.A., MD  

Str. Meşterul Manole nr. 3,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu. 
(511) NCL(10-2016) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 01.15.05; 01.15.15; 05.05.20; 26.13.25; 
27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 038297 
(220) 2016.02.02 
(730) MAMIRS S.R.L., MD  

Str. Al. Bernardazzi nr. 8, of. 6,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 05.03.04; 26.01.15; 26.07.03; 27.01.06; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 038298 
(220) 2016.02.02 
(730) MAMIRS S.R.L., MD  

Str. Al. Bernardazzi nr. 8, of. 6,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

(531) CFE(5) 02.03.01; 02.03.05; 02.03.30; 05.03.04; 
26.01.15; 26.07.03; 27.01.06; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 038299 
(220) 2016.02.02 
(730) Akciju Sabiedriba “OLAINFARM”, LV  

Rupnicu  Str. 5, Olaine, LV-2114, Letonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038300 
(220) 2016.02.02 
(730) VICMOBILE S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Independenţei nr. 14 E,  
MD-5600, Rîşcani, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru. 
(511) NCL(10-2016) 
09   - baterii pentru utilizare la  telefoane mobile şi 

calculatoare tabletă; camere video; software 
de jocuri pe calculatoare; concentratoare, 
comutatoare şi routere pentru reţeaua de 
calculatoare; software de calculatoare pentru 
mesagerie instant, expedierea şi recepţiona-
rea poştei electronice şi informaţiei de con-
tact, planificarea partajării şi conţinutul servi-
ciilor de partajare; software de calculatoare 
pentru gestiunea şi organizarea diverselor 
conţinuturi digitale lizibile, şi anume cărţi 
electronice, ziare electronice, teze şi reviste 
electronice; software de calculatoare pentru 
managementul informaţiei personale; softwa-
re de calculatoare pentru achiziţia, descărca-
rea, reproducerea sau ascultarea muzicii; 
software de calculatoare pentru procurarea, 
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abonarea, descărcarea, vizualizarea sau 
audierea conţinutului digital, şi anume a cărţi-
lor electronice, ziarelor electronice, tezelor şi 
revistelor electronice; software de calculatoa-
re pentru înregistrarea, organizarea, transmi-
terea, manipularea şi revizuirea textelor, da-
telor, fişierelor audio, fişierelor video şi jocuri-
lor electronice în conexiune cu televizoare, 
calculatoare, playere audio, playere video, 
playere media, telefoane mobile şi portabile 
şi dispozitive electronice digitale portabile; 
software de calculatoare pentru utilizare cu 
sisteme de navigaţie prin satelit şi GPS pen-
tru navigare, planificarea rutei şi călătoriei şi 
cartografiere electronică; software de calcu-
latoare pentru sisteme de informaţii de călă-
torii pentru furnizarea sau prestarea servicii-
lor de consultanţă privind călătoriile şi infor-
maţii referitoare la hoteluri, obiective turistice, 
muzee, transport public, restaurante şi alte 
informaţii cu privire la călătorie şi transport; 
software de calculatoare pentru vizualizarea 
şi descărcarea hărţilor electronice; software 
de calculatoare încorporate folosite ca o ca-
racteristică electronică pe telefoanele celula-
re sau mobile, care permite utilizatorilor să 
joace şi să descarce jocuri electronice, să 
asculte, să descarce tonuri de apel şi muzi-
că, să vizualizeze, să descarce protectoare 
de ecran, imagini de fundal; software de cal-
culatoare care permit autoringul, postarea, 
încărcarea, descărcarea, transmiterea, primi-
rea, editarea, extragerea, codarea, decoda-
rea, reproducerea, stocarea, organizarea, 
demonstrarea, afişarea, etichetarea, blog-
ging-ul, distribuirea sau furnizarea printr-un 
alt mod a purtătoarelor electronice sau a 
informaţiei prin Internet sau alte reţele de 
comunicaţii; software de calculatoare care 
permit utilizatorilor să programeze şi să dis-
tribuie audio, video, texte şi alte tipuri de 
conţinut multimedia, şi anume muzică, con-
certe, filme, radio, televiziune, ştiri, sport, 
jocuri, evenimente culturale şi programe de 
divertisment şi educaţionale printr-o reţea de 
comunicaţie; calculatoare; cabluri de comu-
nicaţie pentru utilizarea datelor cu telefoane 
mobile şi calculatoare tabletă; camere digita-
le; dispozitive set-top digitale; imagini digitale 
descărcabile, şi anume imagini fotografice 
sau video; tonuri de apel descărcabile; playe-
re DVD; căşti pentru telefoane mobile şi cal-
culatoare tabletă; dispozitive electrice pentru 
încărcarea bateriilor pentru telefoane mobile 
şi calculatoare tabletă; aparate facsimile; 
unităţi de hard-disk tablouri de comutare 
PBX (ramificaţie privată de schimb) pe Inter-

net protocol; telefoane pe IP-Internet Proto-
col; terminale telefon cheie; comutatoare 
LAN; telefon mobil şi calculator tabletă cu 
sistem de operare software; telefoane mo-
bile; monitoare pentru calculatoare; playere 
MP3; hardware şi software de operare pentru 
server de acces la reţea; PDA (Asistent Digi-
tal Personal); calculatoare portabile; playere 
multimedia portabile; imprimante pentru cal-
culatoare; semiconductoare; telefoane inteli-
gente; software de calculatoare pentru sis-
temul de management al reţelei; routere co-
mutator; calculatoare tabletă; telefoane; re-
ceptoare de televiziune; flash memorie USB; 
routere pentru reţeaua globală (WAN), dis-
pozitive periferice pentru calculatoare; dispo-
zitive pentru inserare în urechi; software de 
calculatoare; conectoare; stilouri electronice 
pentru ecran tactil; publicaţii electronice des-
cărcabile; memorie USB; carcase şi huse de 
protecţie pentru telefoane celulare, laptopuri, 
PC tablete şi aparate de redare media porta-
bile; huse din piele pentru telefoane celulare, 
laptopuri, PC tablete şi aparate de redare 
media portabile; magneţi decorativi; aparate 
de cântărit; dispozitive pentru întinderea fire-
lor; difuzoare; aparate pentru transmiterea 
sunetelor, boxe audio pentru aparate stereo; 
căşti, cabluri şi fire electrice; trepieduri pentru 
camere foto; lentile optice; cleme pentru fixa-
rea firelor (electricitate); încărcătoare pentru 
baterii; baterii; 

 

18   - genţi de voiaj; portmonee, şnururi pentru 
carduri de identitate; portcarturi (portofele); 
portofele pentru carduri; valize de călătorie; 
raniţe; portmonee pentru mărunţiş; genţi pen-
tru produse cosmetice (nedotate); portchei 
(din piele); genţi de cumpărături; pungi pen-
tru mâncare; serviete; poşete; rucsacuri; 
geamantane; genţi de sport; huse pentru 
paşaport; curele de piele; genţi de piele; um-
brele; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.01.02; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 038301 
(220) 2016.02.02 
(730) VICMOBILE S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Independenţei nr. 14 E,  
MD-5600, Rîşcani, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(10-2016) 
09   - baterii pentru utilizare cu telefoane mobile şi 

calculatoare tabletă; camere video; software 
de jocuri pe calculator; concentratoare, co-
mutatoare şi routere pentru reţeaua de calcu-
latoare; software de calculator pentru mesa-
gerie instant, expedierea şi primirea poştei 
electronice şi informaţiei de contact, planifi-
carea partajării şi conţinutul serviciilor de 
partajare; software de calculator pentru ges-
tiunea şi organizarea diverselor conţinuturi 
digitale pentru citire, şi anume cărţi electroni-
ce, ziare electronice, teze şi reviste electro-
nice; software de calculator pentru manage-
mentul informaţiei personale; software de 
calculator pentru achiziţia, descărcarea, re-
producerea sau ascultarea muzicii; software 
de calculator pentru procurarea, abonarea, 
descărcarea, vizualizarea sau audierea con-
ţinutului digital, şi anume a cărţilor electroni-
ce, ziarelor electronice, tezelor şi revistelor 
electronice; software de calculator pentru 
înregistrarea, organizarea, transmiterea, 
manipularea şi revizuirea textelor, datelor, 
fişierelor audio, fişierelor video şi jocurilor 
electronice în conexiune cu televizoare, cal-
culatoare, playere audio, playere video, pla-
yere media, telefoane mobile şi portabile şi 
dispozitive electronice digitale portabile; 
software de calculator pentru utilizare cu 
sisteme de navigaţie prin satelit şi GPS pen-
tru navigare, planificarea rutei şi călătoriei şi 
cartografiere electronică; software de calcu-
lator pentru sisteme de informaţii de călătorii 
pentru furnizarea sau prestarea serviciilor de 
consultanţă privind călătoriile şi pentru infor-
maţii referitoare la hoteluri, obiective turistice, 
muzee, transport public, restaurante şi alte 
informaţii cu privire la călătorie şi transport; 
software de calculator pentru vizualizarea şi 
descărcarea hărţilor electronice; software de 
calculator încorporate folosite ca o caracte-
ristică electronică pe telefoanele celulare sau 
mobile, care permite utilizatorilor să joace şi 
să descarce jocuri electronice, să asculte şi 
să descarce tonuri de apel şi muzică şi să 
vizualizeze şi să descarce protectoare de 
ecran şi imagini de fundal; software de calcu-

lator pentru a permite autoringul, postarea, 
încărcarea, descărcarea, transmiterea, primi-
rea, editarea, extragerea, codarea, decoda-
rea, reproducerea, stocarea, organizarea, 
demonstrarea, afişarea, etichetarea, blogging-
ul, distribuirea sau furnizarea printr-un alt 
mod a purtătoarelor electronice sau a 
informaţiei prin Internet sau alte reţele de 
comunicaţii; software de calculator pentru a 
permite utilizatorilor să programeze şi să dis-
tribuie audio, video, text şi alte tipuri de conţi-
nut multimedia, şi anume muzică, concerte, 
filme, radio, televiziune, ştiri, sport, jocuri, 
evenimente culturale şi programe de divertis-
ment şi educaţionale printr-o reţea de 
comunicaţie; calculatoare; cabluri de comuni-
caţie pentru date pentru utilizare cu telefoane 
mobile şi calculatoare tabletă; camere digi-
tale; dispozitive set-top digitale; imagini digi-
tale descărcabile, şi anume imagini fotografi-
ce sau video; tonuri de apel descărcabile; 
DVD playere; căşti pentru telefoane mobile şi 
calculatoare tabletă; dispozitive electrice 
pentru încărcarea bateriilor pentru telefoane 
mobile şi calculatoare tabletă; aparate fac-
simile; unităţi de hard-disk tablouri de comu-
tare PBX (ramificaţie privată de schimb) pe 
Internet protocol; telefoane pe IP-Internet 
Protocol; terminale telefon cheie; comutatoa-
re LAN; telefon mobil şi calculator tabletă cu 
sistem de operare software; telefoane mo-
bile; monitoare pentru calculatoare; MP3 
playere; hardware şi software de operare 
pentru server de acces la reţea; PDA 
(Asistent Digital Personal); calculatoare 
portabile; playere multimedia portabile; impri-
mante pentru calculatoare; semiconductoare; 
telefoane inteligente; software de calculator 
pentru sistemul de management al reţelei; 
routere comutator; calculatoare tabletă; tele-
foane; receptoare de televiziune; flash me-
morie USB; routere pentru reţeaua globală 
(WAN), dispozitive periferice pentru calcula-
toare; dispozitive pentru inserare în urechi; 
software de calculatoare: conectoare: stilouri 
electronice pentru ecran tactil: publicaţii 
electronice descărcabile; memorie USB; car-
case şi huse de protecţie pentru telefoane 
celulare, laptopuri, PC tablete şi aparate de 
redare media portabile; huse de piele pentru 
telefoane celulare, laptopuri, PC tablete şi 
aparate de redare media portabile; magneţi 
decorativi; aparate ele cântărit; dispozitive 
pentru întinderea firelor; difuzoare; aparate 
pentru transmiterea sunetelor, boxe audio 
pentru aparate stereo; căşti, cabluri şi fire 
electrice; trepieduri pentru camere foto; 
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lentile optice; cleme pentru fixarea lirelor 
(electricitate); încărcătoare pentru baterii; 
baterii; 

 

18   - genţi de voiaj; portmonee, şnur pentru câr-
duri de identitate; portcarturi (portofele); por-
tofele pentru carduri; valize de călătorie; rani-
ţe; portmonee pentru mărunţiş; genţi pentru 
produse cosmetice (nedotate); portchei (din 
piele); genţi de cumpărături; pungi pentru 
mâncare; serviete; poşete; rucsacuri; gea-
mantane; genţi de sport; huse pentru paşa-
port; curele de piele; genţi de piele; umbrele; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.01.02; 27.05.01; 29.01.04. 
 

 
 
(210) 038302 
(220) 2016.02.02 
(730) VICMOBILE S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Independenţei nr. 14 E,  
MD-5600, Rîşcani, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(10-2016) 
09   - baterii pentru utilizare la  telefoane mobile şi 

calculatoare tabletă; camere video; software 
de jocuri pe calculatoare; concentratoare, 
comutatoare şi routere pentru reţeaua de 
calculatoare; software de calculatoare pentru 
mesagerie instant, expedierea şi recepţiona-
rea poştei electronice şi informaţiei de con-
tact, planificarea partajării şi conţinutul servi-
ciilor de partajare; software de calculatoare 
pentru gestiunea şi organizarea diverselor 
conţinuturi digitale lizibile, şi anume cărţi 
electronice, ziare electronice, teze şi reviste 
electronice; software de calculatoare pentru 
managementul informaţiei personale; softwa-
re de calculatoare pentru achiziţia, descărca-
rea, reproducerea sau ascultarea muzicii; 
software de calculatoare pentru procurarea, 
abonarea, descărcarea, vizualizarea sau 
audierea conţinutului digital, şi anume a cărţi-
lor electronice, ziarelor electronice, tezelor şi 
revistelor electronice; software de calculatoa-

re pentru înregistrarea, organizarea, transmi-
terea, manipularea şi revizuirea textelor, da-
telor, fişierelor audio, fişierelor video şi jocuri-
lor electronice în conexiune cu televizoare, 
calculatoare, playere audio, playere video, 
playere media, telefoane mobile şi portabile 
şi dispozitive electronice digitale portabile; 
software de calculatoare pentru utilizare cu 
sisteme de navigaţie prin satelit şi GPS pen-
tru navigare, planificarea rutei şi călătoriei şi 
cartografiere electronică; software de calcu-
latoare pentru sisteme de informaţii de călă-
torii pentru furnizarea sau prestarea servicii-
lor de consultanţă privind călătoriile şi infor-
maţii referitoare la hoteluri, obiective turistice, 
muzee, transport public, restaurante şi alte 
informaţii cu privire la călătorie şi transport; 
software de calculatoare pentru vizualizarea 
şi descărcarea hărţilor electronice; software 
de calculatoare încorporate folosite ca o ca-
racteristică electronică pe telefoanele celula-
re sau mobile, care permite utilizatorilor să 
joace şi să descarce jocuri electronice, să 
asculte, să descarce tonuri de apel şi muzi-
că, să vizualizeze, să descarce protectoare 
de ecran, imagini de fundal; software de cal-
culatoare care permit autoringul, postarea, 
încărcarea, descărcarea, transmiterea, primi-
rea, editarea, extragerea, codarea, decoda-
rea, reproducerea, stocarea, organizarea, 
demonstrarea, afişarea, etichetarea, blogging-
ul, distribuirea sau furnizarea printr-un alt 
mod a purtătoarelor electronice sau a 
informaţiei prin Internet sau alte reţele de 
comunicaţii; software de calculatoare care 
permit utilizatorilor să programeze şi să dis-
tribuie audio, video, texte şi alte tipuri de con-
ţinut multimedia, şi anume muzică, concerte, 
filme, radio, televiziune, ştiri, sport, jocuri, 
evenimente culturale şi programe de divertis-
ment şi educaţionale printr-o reţea de comu-
nicaţie; calculatoare; cabluri de comunicaţie 
pentru utilizarea datelor cu telefoane mobile 
şi calculatoare tabletă; camere digitale; dis-
pozitive set-top digitale; imagini digitale des-
cărcabile, şi anume imagini fotografice sau 
video; tonuri de apel descărcabile; playere 
DVD; căşti pentru telefoane mobile şi calcu-
latoare tabletă; dispozitive electrice pentru 
încărcarea bateriilor pentru telefoane mobile 
şi calculatoare tabletă; aparate facsimile; 
unităţi de hard-disk tablouri de comutare 
PBX (ramificaţie privată de schimb) pe Inter-
net protocol; telefoane pe IP-Internet Proto-
col; terminale telefon cheie; comutatoare 
LAN; telefon mobil şi calculator tabletă cu 
sistem de operare software; telefoane mo-
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bile; monitoare pentru calculatoare; playere 
MP3; hardware şi software de operare pentru 
server de acces la reţea; PDA (Asistent Digi-
tal Personal); calculatoare portabile; playere 
multimedia portabile; imprimante pentru cal-
culatoare; semiconductoare; telefoane inteli-
gente; software de calculatoare pentru sis-
temul de management al reţelei; routere co-
mutator; calculatoare tabletă; telefoane; re-
ceptoare de televiziune; flash memorie USB; 
routere pentru reţeaua globală (WAN), dis-
pozitive periferice pentru calculatoare; dispo-
zitive pentru inserare în urechi; software de 
calculatoare; conectoare; stilouri electronice 
pentru ecran tactil; publicaţii electronice des-
cărcabile; memorie USB; carcase şi huse de 
protecţie pentru telefoane celulare, laptopuri, 
PC tablete şi aparate de redare media porta-
bile; huse din piele pentru telefoane celulare, 
laptopuri, PC tablete şi aparate de redare 
media portabile; magneţi decorativi; aparate 
de cîntărit; dispozitive pentru întinderea fire-
lor; difuzoare; aparate pentru transmiterea 
sunetelor, boxe audio pentru aparate stereo; 
căşti, cabluri şi fire electrice; trepieduri pentru 
camere foto; lentile optice; cleme pentru fixa-
rea firelor (electricitate); încărcătoare pentru 
baterii; baterii; 

 

18   - genţi de voiaj; portmonee, şnururi pentru 
carduri de identitate; portcarturi (portofele); 
portofele pentru carduri; valize de călătorie; 
raniţe; portmonee pentru mărunţiş; genţi pen-
tru produse cosmetice (nedotate); portchei 
(din piele); genţi de cumpărături; pungi 
pentru mâncare; serviete; poşete; rucsacuri; 
geamantane; genţi de sport; huse pentru 
paşaport; curele de piele; genţi de piele; 
umbrele; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.10; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 038303 
(220) 2016.02.08 
(730) ISPAN-LUX S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Zavodscaia nr. 3,  
MD-7401, Taraclia, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 25.07.03; 26.04.09; 26.04.18; 26.11.02; 
27.05.09; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038304 
(220) 2016.02.03 
(730) CUZNETOV Iurie, MD  

Str. A. Şciusev nr. 17, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

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

 

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). 
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(210) 038305 
(220) 2016.02.03 
(730) GHERASIMENCO Sergiu, MD  

Str. Ialoveni nr. 37,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 038308 
(220) 2016.02.04 
(730) CROITOR Victoria, MD  

Str. Lev Tolstoi nr. 52, ap. 17,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.25; 24.09.14; 25.01.25; 
27.05.10. 

 

 
 
(210) 038311 
(220) 2016.02.05 
(730) USTRAVEL S.R.L., societate comercial ă, 

RO 
Str. L. Catargiu nr. 2, bl. 15, sc. B, Parter, ap. 
2, jud. Timiş, Timişoara, România 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 038312 
(220) 2016.02.04 
(730) GOLD TRAVEL S.R.L., MD  

Str. Bucureşti nr. 34,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu, maro. 
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(511) NCL(10-2016) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 18.05.01; 18.05.03; 27.03.01; 27.03.15; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 038313 
(220) 2016.02.04 
(730) PFB Legal Consulting S.R.L., MD  

Str. Ismail nr. 84, of. 76,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 07.01.24; 07.03.11; 27.05.11; 27.05.22; 
29.01.02. 

 
 
 
(210) 038314 
(220) 2016.02.05 
(730) ECOPLANTERA S.R.L., MD  

Calea Basarabiei nr. 18,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

(511) NCL(10-2016) 
31   - produse agricole, horticole, forestiere; cerea-

le şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume 
proaspete; plante şi flori naturale; animale vii; 
alimente pentru animale; malţ. 

 

(531) CFE(5) 01.05.06; 01.05.09; 05.11.23; 26.01.15; 
26.11.02; 27.01.07; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038315 
(220) 2016.02.05 
(730) MACIUCA Mihail, MD  

Str. Entuziaştilor nr. 20,  
MD-6800, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 038319 
(220) 2016.02.08 
(730) STOLEARENCO Alexei, MD  

MD-3553, Vatici, Orhei, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
24   - cuverturi de pat. 
 

 

 
 
(210) 038320 
(220) 2016.02.08 
(730) STOLEARENCO Alexei, MD  

MD-3553, Vatici, Orhei, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
24   - cuverturi de pat. 
 

 

 
 
(210) 038323 
(220) 2016.02.08 
(730) VICTORIA CREDIT S.R.L., organiza ţie de 

microfinan ţare, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 35,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 02.01.23; 04.05.02; 24.17.20; 24.17.25; 
26.03.23; 27.03.01; 27.03.02. 

 

 
 
(210) 038328 
(220) 2016.02.11 
(730) CLEBER S.R.L., firm ă, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 15,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
02   - coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru 

prevenirea coroziunii şi deteriorării lemnului; 
materiale pentru vopsit; 

 
 
 
 
 
 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor. 
 

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.03.06; 05.05.20; 05.05.21; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 038329 
(220) 2016.02.15 
(730) SGS Group Management S.A., CH  

1 Place des Alpes, 1201 Geneva, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
35   - acumularea şi prelucrarea informaţiei, inclu-

siv a rapoartelor, a declaraţiilor de tranzit; 
verificarea declaraţiilor de tranzit şi a actelor 
comerciale; sistematizarea informaţiei sub 
formă de baze de date computerizate, inclu-
siv sistematizarea informaţiei sub formă de 
baze de date computerizate cu scopul do-
cumentării şi evidenţei şi referinţei pentru 
terţi în mod on-line; computerizarea calcule-
lor datoriilor vamale şi a garanţiilor provizorii 
relevate; 

 

39   - acumularea datelor în formă de baze de da-
te, inclusiv a rapoartelor de evaluare şi a 
declaraţiilor de tranzit; 

 

42   - analiza şi verificarea informaţiei, care se con-
ţine în declaraţiile de tranzit a bunurilor. 

 

 

 
 
(210) 038330 
(220) 2016.02.15 
(730) ALFA-AGIL S.R.L., firm ă de produc ţie şi 

comer ţ, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - aparate şi instrumente fotografice, cinemato-

grafice, pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor, supor-
turi de înregistrare magnetice; 
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11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

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

 

 

 
 
(210) 038332 
(220) 2016.02.12 
(730) DAIANA-COMERŢ S.R.L., MD 

Str. Romană nr. 29,  
MD-3061, Ungheni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10-2016) 
02   - coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru 

prevenirea coroziunii şi deteriorării lemnului; 
materiale pentru vopsit; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale 
pentru perii; material pentru curăţare; lână 
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu 
excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, por-
ţelan şi faianţă neincluse în alte clase; 

 

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

 

(531) CFE(5) 18.01.19; 27.05.14. 
 

 
 
(210) 038334 
(220) 2016.02.08 
(730) PLANETA-TUR S.R.L., MD  

Şos. Balcani nr. 2/2, ap. 69,  
MD-2074, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-

ţe, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 06.01.02; 06.01.04; 06.03.05; 25.07.23; 
26.11.13; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 038336 
(220) 2016.02.09 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
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(511) NCL(10-2016) 
21   - sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia 

sticlei de construcţie); sticlărie; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.03.01; 19.07.06. 
 

 
 
(210) 038337 
(220) 2016.02.10 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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; făina şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

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

 

 

 
 
(210) 038338 
(220) 2016.02.16 
(730) KNAUF-GIPS S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Ştefan cel Mare nr. 178,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-

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

 

 

 
 
(210) 038339 
(220) 2016.02.16 
(730) KNAUF-GIPS S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Ştefan cel Mare nr. 178,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră utilizate în pictură, 
decorare, imprimare şi artă. 

 

 

 
 
(210) 038340 
(220) 2016.02.16 
(730) KNAUF-GIPS S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Ştefan cel Mare nr. 178,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră utilizate în pictură, 
decorare, imprimare şi artă. 
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(210) 038341 
(220) 2016.02.16 
(730) KNAUF-GIPS S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Ştefan cel Mare nr. 178,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră utilizate în pictură, 
decorare, imprimare şi artă. 

 
 
 
(210) 038342 
(220) 2016.02.16 
(730) KNAUF-GIPS S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Ştefan cel Mare nr. 178,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră utilizate în pictură, 
decorare, imprimare şi artă. 

 
 
 
(210) 038343 
(220) 2016.02.02 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

 

 
 
(210) 038345 
(220) 2016.02.09 
(730) PRIVAT ASSOCIATES S.R.L., MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 35,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 07.01.09; 07.01.24; 07.01.25; 16.03.01; 
16.03.17; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 038351 
(220) 2016.02.10 
(730) Premium Tobacco FZ LLC, AE  

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras 
Al Khaimah, Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Molasses", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 
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(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun; arome, cu excepţia uleiurilor esenţiale, 

pentru tutun; ţigarete; ţigări de foi; tutun de 
mestecat; tutun de prizat; melasă. 

 

(531) CFE(5) 09.07.01; 23.05.05; 24.09.01; 24.09.16; 
25.01.06; 27.05.24; 28.01.00. 

 

 
 
(210) 038353 
(220) 2016.02.10 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 038358 
(220) 2016.02.02 
(730) CLASS PRESTIJ AUTO S.R.L., întreprin-

dere cu capital str ăin, MD  
Str. Socoleni nr. 1,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
12   - piese auto. 
 

(531) CFE(5) 18.01.21; 18.03.21; 26.07.25; 26.13.25; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 038361 
(220) 2016.02.11 
(730) SANSUNG Life & Science Co., Ltd., KR  

81, Beonnyeong2-ro, Danwon-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do, Republica Coreea 
 

 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(10-2016) 
03   - farduri, pudră pentru machiaj, produse de 

demachiere, parfumuri, rujuri de buze, fixa-
tive pentru păr, măşti de frumuseţe, creme 
hrănitoare de uz cosmetic, creme pentru 
fond de ten, produse cosmetice pentru îngriji-
rea pielii; 

 

35   - publicitate, promovarea vânzărilor (pentru 
terţi), servicii de aprovizionare pentru terţi 
(achiziţii de produse şi servicii pentru alte 
întreprinderi), prezentarea produselor prin 
toate mijloacele de comunicare pentru vân-
zarea cu amănuntul, agenţii de import-
export, promovarea vânzărilor (pentru terţi) 
de cosmetice, asistenţă în administrarea 
afacerilor în domeniul produselor cosmetice, 
agenţii de informaţii comerciale pentru cos-
metice, administrarea afacerilor şi organiza-
rea consultanţei şi informaţii pentru afaceri, 
servicii de vânzare cu amănuntul şi angro 
pentru cosmetice. 

 

(531) CFE(5) 24.07.01; 24.13.01; 26.04.01; 26.04.09; 
27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 038363 
(220) 2016.02.12 
(730) NOVARTIS AG, CH  

CH-4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman. 
 

 

 
 
(210) 038364 
(220) 2016.02.12 
(730) NOVARTIS AG, CH  
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CH-4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman. 
 

 

 
 
(210) 038365 
(220) 2016.02.14 
(730) Confectionery factory "Mercury" Limited, 

UA 
58B Lenin str., 20721 Balakleja, Smila distr., 
Cherkasy reg., Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu. 
(511) NCL(10-2016) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.20; 27.01.07; 29.01.01. 
 

 
 
(210) 038367 
(220) 2016.02.15 
(730) Zuffa, LLC, US  

2960 West Sahara Avenue, Las Vegas,  
Nevada 89102, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "GYM", cu excepţia elementului 
verbal. 

(511) NCL(10-2016) 
41   - servicii prestate de cluburi de sănătate, şi 

anume furnizarea echipamentelor pentru 
desfăşurarea exerciţiilor de fitness, antrena-
mentelor personale şi exerciţii fizice; servicii 
de instruire în domeniul fitnessului, antrena-
mentelor personale, exerciţiilor fizice şi arte-
lor marţiale mixte; derularea programelor de 
instruire şi activităţilor în domeniul fitnessului, 
antrenamentelor personale, exerciţiilor fizice 
şi artelor marţiale mixte; furnizarea informaţii-
lor în domeniul fitnessului, antrenamentelor 
personale, exerciţiilor fizice şi artelor marţiale 
mixte printr-o reţea globală de calculatoare; 
servicii de instruire în domeniul nutriţiei, de 
sănătate şi cu privire la calitatea vieţii. 

 

 

 
 
(210) 038369 
(220) 2016.02.16 
(730) PLĂMĂDEALĂ Ion, MD  

Str. Nadejda Russo nr. 2/5,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 
 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 27.03.01; 
27.03.15. 

 

 
 
(210) 038370 
(220) 2016.02.16 
(730) TARGHERIUS S.R.L., MD  

Str. M. Lomonosov nr. 49/1, ap. 73,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde de dife-

rite nuanţe. 
(511) NCL(10-2016) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.14; 26.04.15; 27.05.15; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 038371 
(220) 2016.02.16 
(730) STRATAN Constantin, MD  

Str. Nicolae H. Costin nr. 61/3, ap. 114,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 038376 
(220) 2016.02.17 
(730) OLGUS-GRANT S.R.L., societate comer-

cial ă, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 1, ap. (of.) 69,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
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, veselă, articole de 
bucătărie; 

 

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

 

 

 
 
(210) 038377 
(220) 2016.02.17 
(730) OLGUS-GRANT S.R.L., societate comer-

cial ă, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 1, ap. (of.) 69,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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, veselă, articole de 
bucătărie; 

 

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

 

 

 
 
(210) 038378 
(220) 2016.02.17 
(730) OLGUS-GRANT S.R.L., societate comer-

cial ă, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 1, ap. (of.) 69,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
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, veselă, articole de 
bucătărie; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.10. 
 

 
 
(210) 038379 
(220) 2016.02.17 
(730) OLGUS-GRANT S.R.L., societate comer-

cial ă, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 1, ap. (of.) 69,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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, veselă, articole de 
bucătărie; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.09; 26.04.18; 26.07.19; 26.07.25; 
27.05.24. 

 

(210) 038380 
(220) 2016.02.17 
(730) OLGUS-GRANT S.R.L., societate comer-

cial ă, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 1, ap. (of.) 69,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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, veselă, articole de 
bucătărie; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.15; 05.05.20; 05.05.22; 
27.05.08. 

 

 
 
(210) 038381 
(220) 2016.02.17 
(730) OLGUS-GRANT S.R.L., societate comer-

cial ă, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 1, ap. (of.) 69,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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 
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sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă ne-
cuprinse în alte clase, veselă, articole de 
bucătărie; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.06; 03.07.16; 03.07.24; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038382 
(220) 2016.02.17 
(730) OLGUS-GRANT S.R.L., societate comer-

cial ă, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 1, ap. (of.) 69,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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, veselă, articole de 
bucătărie; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.05; 01.01.09; 26.01.03; 26.01.13; 
27.05.21; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 038383 
(220) 2016.02.17 
(730) OLGUS-GRANT S.R.L., societate comer-

cial ă, MD 
Str. Vasile Lupu nr. 1, ap. (of.) 69,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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, veselă, articole de 
bucătărie; 

 

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

 

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

 
 
(210) 038384 
(220) 2016.02.18 
(730) COTOROBAI Elena, MD  

MD-7727, Răzeni, Ialoveni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

 

 
 
(210) 038389 
(220) 2016.02.18 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

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

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 038390 
(220) 2016.02.18 
(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., BE  

Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - vaccinuri de uz uman. 
 

 

 
 
(210) 038391 
(220) 2016.02.18 
(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., BE  

Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - vaccinuri de uz uman. 
 

 

 
 
(210) 038394 
(220) 2016.02.19 
(730) CONSILIUL RAIONAL CIMI ŞLIA, MD  

Bd. Ştefan cel Mare nr. 12,  
MD-4101, Cimişlia, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, verde, mov, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 25.01.13; 25.01.25; 
27.05.15; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 038395 
(220) 2016.02.19 
(730) COVALI Cristina, MD  

Str. 27 august nr. 50/a, ap. 46,  
MD-5400, Rezina, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 

bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi 
instrumente pentru măsurarea timpului; 

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.10. 
 

 
 
(210) 038396 
(220) 2016.02.17 
(730) LEOGRAND HOTEL S.R.L., MD  

Str. Mitropolit Varlaam nr. 77,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben. 
(511) NCL(10-2016) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.20; 26.02.08; 26.07.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 038398 
(220) 2016.02.25 
(730) CIBIZOV Denis, MD  

Str-la Haltei nr. 1 B,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor, servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de maga-
zine, servicii de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine specializate. 

 

(210) 038403 
(220) 2016.02.18 
(730) MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., între-

prindere cu capital str ăin, fabric ă de 
vinuri şi divinuri, MD  
Str. Iu. Gagarin nr. 30,  
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038404 
(220) 2016.02.26 
(730) VICTOR-NICO S.R.L., societate comer-

cial ă, MD 
Str. Suceviţa nr. 45,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.01.05; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 038414 
(220) 2016.02.24 
(730) UNGAR S.R.L., firm ă de produc ţie şi 

comer ţ, MD 
Str. Trandafirilor nr. 43,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 27.05.02. 
 

 
 
(210) 038415 
(220) 2016.02.24 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 038416 
(220) 2016.02.24 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră utilizate în pictură, 
decorare, imprimare şi artă. 

 

 
 
 
 
 



MĂRCI  MD - BOPI 3/2016 

 93

Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 
 
 

(111) 27796 
(151) 2015.12.08 
(181) 2021.11.14 
(210) 030199 
(220) 2011.11.14 
(730) ETOLAUR S.R.L., MD  

Str. Voluntarilor nr. 16,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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   - făină şi produse cerealiere, pâine, articole de 
patiserie şi cofetărie, drojdie, prafuri de copt. 

 

(531) CFE(5) 02.01.11; 04.05.02; 04.05.03; 04.05.05; 
09.07.19; 27.05.10. 

 

  
 
(111) 27852 
(151) 2015.12.30 
(181) 2024.11.14 
(210) 036122 
(220) 2014.11.14 
(730) ŢURCAN Anatolie, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 20, ap. 10,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 
 
 
(111) 27853 
(151) 2015.12.30 
(181) 2024.12.15 
(210) 036246 
(220) 2014.12.15 
(730) BALKAN PHARMACEUTICALS S.R.L., 

societate comercial ă, MD 
Str. N. Grădescu nr. 4,  
MD-2002, 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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(111) 27854 
(151) 2015.12.30 
(181) 2024.12.16 
(210) 036254 
(220) 2014.12.16 
(730) PRO IMOBIL GRUP S.R.L., MD  

Str. Cornului nr. 3/1, ap. (of.) 8,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "IMOBIL", "GRUP", 
"COMPANIE", "IMOBILIARĂ", "COMPANIE 
IMOBILIARĂ", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru. 
(511) NCL(10-2014) 
36   - afaceri imobiliare, vânzarea-cumpărarea 

apartamentelor, spaţiilor comerciale şi 
nelocative; locaţiune; intermedierea tranzac-
ţiilor imobiliare. 

 

(531) CFE(5) 06.07.05; 07.01.12; 27.05.10; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 27855 
(151) 2016.01.04 
(181) 2025.03.09 
(210) 036683 
(220) 2015.03.09 
(730) CURTOGLO Nicolae, MD  

Str. 1 Mai nr. 13,  
MD-4300, Căuşeni, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "din Provincie", cu ex-
cepţia 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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.04.02; 03.04.18; 03.07.03; 06.07.07; 
06.07.25; 07.01.09; 07.01.10; 26.04.15; 27.05.24. 

 

 
 
(111) 27869 
(151) 2016.01.06 
(181) 2024.06.18 
(210) 035292 
(220) 2014.06.18 
(730) DAAC HERMES GRUP S.A., MD  

Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "fruit", "md", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
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(591) Culori revendicate: verde, roşu, galben. 
(511) NCL(10-2014) 
29   - fructe şi legume conservate, congelate, us-

cate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
 

32   - băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri 
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.07.23; 26.01.18; 26.02.08; 
27.05.02; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 27870 
(151) 2016.01.09 
(181) 2024.10.15 
(210) 035953 
(220) 2014.10.15 
(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. 

 

 

 
 
(111) 27871 
(151) 2016.01.09 
(181) 2024.11.21 
(210) 036163 
(220) 2014.11.21 
(730) MANOLACHE Romic ă-George, RO  

Str. Drumul Negru nr. 44G, localitatea  
Voluntari, judeţul Ilfov, cod poştal 077190,  
România 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 

 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MEN'S", "FASHION", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

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

servesc la acoperirea capului; 
35   - publicitate şi servicii de comerţ pentru per-

soane terţe pentru produsele clasei 25. 
 

(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.09; 24.09.11; 24.09.16; 
27.05.24. 

 

 
 
(111) 27885 
(151) 2016.01.22 
(181) 2023.12.12 
(210) 034233 
(220) 2013.12.12 
(730) BODRUG Gheorghe, MD  

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

(540)  

 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
33   - votcă, fabricată conform tradiţiilor ruseşti. 
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(111) 27886 
(151) 2016.01.25 
(181) 2024.12.30 
(210) 036384 
(220) 2014.12.30 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001, 
Haryana, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "DAY AND NIGHT". 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; prepara-

te farmaceutice şi medicale pentru uz uman 
şi veterinar. 

 

 

 
 
(111) 27894 
(151) 2016.01.27 
(181) 2024.09.15 
(210) 035762 
(220) 2014.09.15 
(730) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalni-

stiu "NOVA POSHTA", UA  
vul. Frunze, 57, Poltava, 36039, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "POŞTA", "NOUĂ". 
(511) NCL(10-2014) 
35   - procesarea administrativă a ordinelor de 

comandă; informaţii de afaceri; compilarea 
informaţiilor în baze de date computerizate; 
facturare; informaţii şi consiliere comercială 
pentru consumatori; actualizarea materialelor 
publicitare; intermedierea abonamentelor de 
ziar; servicii de externalizare (asistenţă de 
afaceri); publicitate prin poştă; publicitate; 
publicitate prin corespondenţă directă; inter-
medieri de promoţii de vânzare; demonstraţii 
cu produse; anchete de afaceri; compilarea  
 
 
 
 
 

statisticilor; managementul fişierelor compu-
terizate; furnizarea de informaţii de afaceri 
prin intermediul unui site web; actualizarea şi 
întreţinerea datelor în bazele de date compu-
terizate; intermediere de achiziţii (achiziţie de 
produse şi servicii pentru alte afaceri); pre-
zentarea de produse în mediile de comunica-
re, pentru retail; distribuirea materialelor pu-
blicitare; distribuirea eşantioanelor; sistema-
tizarea informaţiilor în bazele de date compu-
terizate; 

38   - poştă electronică; transmisie de televiziune 
prin cablu; transmisie wireless; furnizarea 
accesului la reţelele globale de computere; 
furnizarea camerelor de chat pe Internet; 
transmiterea de felicitări on-line; transmisia 
de fişiere digitale; servicii de videoconferinţă; 
servicii de teleconferinţă; comunicarea cu 
terminale de computere; transmisia asistată 
de computer a mesajelor şi imaginilor; furni-
zarea accesului la bazele de date; furnizarea 
de forumuri on-line; închirierea timpului de 
acces la reţelele globale de computere; 
transmiterea mesajelor; servicii de poştă 
vocală; servicii de buletine electronice (servi-
cii de telecomunicaţii); 

39   - transportul maşinilor; livrarea mesajelor; li-
vrări de bunuri; livrări de bunuri prin coman-
dă poştală; operaţiuni de stivuire; depozita-
rea bunurilor; informaţii legate de transpor-
turi; furnizarea de informaţii legate de direcţii 
de deplasare; închiriere de vehicule; ambala-
rea bunurilor; transportarea bunurilor, servicii 
de hamali; rezervări de transport; servicii de 
curierat (mesaje sau mărfuri); servicii de mu-
tări; depozitarea fizică a datelor sau docu-
mentelor stocate electronic; livrarea de ziare; 
livrarea de colete; livrări de bunuri prin co-
mandă poştală; transportul pe calea ferată; 
depozitare; logistică de transport; închirierea 
maşinilor; ambalarea bunurilor; transport de 
mobilier; transport aerian; brokeraj de trans-
port; transport (livrarea bunurilor); descărca-
rea încărcăturilor; 

42   - instalare de software computerizat; converti-
rea datelor sau documentelor din medii fizice 
în medii electronice; software (SaaS); pro-
gramare pentru calculatoare; închiriere de 
software de computere; design de software 
pentru computere; elaborare de software 
pentru computere. 
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(111) 27895 
(151) 2016.02.03 
(181) 2024.04.03 
(210) 034906 
(220) 2014.04.03 
(310) 991877 
(320) 2014.01.31 
(330) NZ 
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE  

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BLUE", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

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

 

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

 

 
 
(111) 27896 
(151) 2016.02.03 
(181) 2024.05.13 
(210) 035113 
(220) 2014.05.13 

(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE  
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "DUAL CARBON 
FILTER", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

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

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

 

(531) CFE(5) 25.07.06; 25.07.21; 25.12.03; 26.04.04; 
26.07.15; 26.07.25; 26.11.07; 27.03.15; 29.01.06. 

 

 
 
(111) 27897 
(151) 2016.02.01 
(181) 2024.09.23 
(210) 035834 
(220) 2014.09.23 
(730) Diageo North America, Inc., corpora ţie din 

statul Connecticut, US  
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851,  
Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Ste", "Fls", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

(531) CFE(5) 26.01.05; 26.01.18; 27.03.15; 27.05.22. 
 

 
 
(111) 27900 
(151) 2016.02.01 
(181) 2025.01.14 
(210) 036411 
(220) 2015.01.14 
(730) ELEMENTOS TRADE LIMITED, CY  

Avlonos, 1 Maria House 1075, Nicosia, Cipru 
(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "PASTA", "PER PRIMI", 
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. 

 

 
 
(111) 27909 
(151) 2016.02.03 
(181) 2024.10.27 
(210) 036011 
(220) 2014.10.27 
(730) NESTEROV Andrei, MD  

Str. A. Puşkin nr. 43, ap. 14,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GOOSE". 
(511) NCL(10-2014) 
29   - produse din carne de gâscă; 
 

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

 

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

 

 

 
 
(111) 27914 
(151) 2016.02.06 
(181) 2024.12.09 
(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, Kr�m 
Hanl�ğ� Caddesi, No:17, Ayaş Karayolu 25. 
Km, Sincan-Ankara, Turcia 
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(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 automa-
te; maşini electrice de bucătărie folosite pen-
tru 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. 

 

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

 

 
 
(111) 27916 
(151) 2016.02.05 
(181) 2024.08.07 
(210) 035577 
(220) 2014.08.07 
(730) SÎRBULEŢ Ion, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 39, ap. 105,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
GALUŞCA Sergiu, MD  
Str. Voluntarilor nr. 7, MD-2023,  
Truşeni, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
 

(111) 27931 
(151) 2016.02.08 
(181) 2024.06.23 
(210) 035320 
(220) 2014.06.23 
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD  

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Vacanţa", "PENSIUNEA", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 25.03.03; 25.03.07; 26.07.05. 
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(111) 27937 
(151) 2016.02.09 
(181) 2025.03.17 
(210) 036703 
(220) 2015.03.17 
(730) TERARU S.R.L., firm ă de produc ţie şi co-

mer ţ, MD 
MD-3734, Ţigăneşti, Străşeni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "auto", "service", "T", 
"auto service", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 15.01.17; 15.01.25; 26.01.04; 26.01.16; 
27.03.15; 27.05.10; 27.05.21. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în februarie 2016  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 

conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(220) 
Data 

de depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(442/450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 036414 2015.01.19 27582 2015.11.06 35,41,45 USATÎI Renato, MD 2/2015  

2 035853 2014.09.26 27642 2015.11.20 44 GODOROJA Dumitru, MD 12/2014  

3 030199 2011.11.14 27796 2015.12.08 29,30 ETOLAUR S.R.L., MD 2/2012 3/2016 

4 034803 2014.03.20 27804 2015.12.09 16,35,38,41,45 CORNIŢEL Alexandru, MD 6/2014  

5 036122 2014.11.14 27852 2015.12.30 01,17,19 ŢURCAN Anatolie, MD 2/2015 3/2016 

6 036246 2014.12.15 27853 2015.12.30 05 BALKAN PHARMACEUTICALS 
S.R.L., societate comercială, MD 

1/2015 3/2016 

7 036254 2014.12.16 27854 2015.12.30 36 PRO IMOBIL GRUP S.R.L., MD 1/2015 3/2016 

8 036683 2015.03.09 27855 2016.01.04 29,35 CURTOGLO Nicolae, MD 4/2015 3/2016 

9 036913 2015.04.21 27858 2016.01.04 05 Gilead Sciences Ireland UC, IE 5/2015  

10 036543 2015.02.10 27860 2015.12.30 39 ROUVIER CARINE, 
GHISLAINE, FR 

5/2015  

11 036663 2015.03.09 27861 2016.01.04 30 MARFESCU Tudor, MD 5/2015  

12 036806 2015.03.31 27862 2015.12.30 44 INCRUS S.R.L., MD 5/2015  

13 036950 2015.04.30 27863 2016.01.04 36,37 BOIAR GRUP S.R.L., MD 5/2015  

14 036698 2015.03.16 27864 2015.12.29 39 COMONTEL-GRUP S.R.L., MD 4/2015  

15 036561 2015.02.13 27865 2016.01.05 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

3/2015  

16 036940 2015.04.29 27866 2016.01.05 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

5/2015  

17 036962 2015.04.30 27867 2016.01.05 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

5/2015  

18 036963 2015.04.30 27868 2016.01.05 30,35 BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

5/2015  

19 035292 2014.06.18 27869 2016.01.06 29,32,38,39 DAAC HERMES GRUP S.A., 
MD 

7/2014 3/2016 

20 035953 2014.10.15 27870 2016.01.09 03 DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

1/2015 3/2016 

21 036163 2014.11.21 27871 2016.01.09 25,35 MANOLACHE Romică-George, 
RO 

12/2014 3/2016 

22 036324 2014.12.23 27872 2016.01.11 34 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

5/2015  

23 036328 2014.12.23 27873 2016.01.11 34 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

5/2015  

24 036848 2015.04.22 27874 2016.01.11 05,31,35,39 NUTRITFARM S.R.L., MD 5/2015  

25 036555 2015.02.10 27875 2016.01.12 03 Mary Kay Inc., corporaţie din 
statul Delaware, US 

5/2015  

26 036560 2015.02.12 27876 2016.01.12 14 ANAIT Limited, VG 5/2015  

27 036661 2015.03.06 27877 2016.01.14 30,32,33 THE COCA-COLA COMPANY, 
corporaţia statului Delaware, US 

6/2015  

28 037026 2015.05.14 27879 2016.01.14 35 Shenyang Jinbei Automotive 
Company Limited, CN 

6/2015  

29 037083 2015.05.27 27880 2016.01.14 30 VĂV-PRODUCT S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2015  

30 037032 2015.05.15 27881 2016.01.15 09,15,16,25, 
35,41 

AFI, asociaţie obştească, MD 6/2015  

31 036180 2014.11.24 27882 2016.01.21 02,19,35 DECORSHOP S.R.L., MD 12/2014  

32 037013 2015.05.12 27884 2016.01.21 05,29,32,35 REAZANOVA Elena, MD 6/2015  

33 034233 2013.12.12 27885 2016.01.22 33 BODRUG Gheorghe, MD 5/2014 3/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 036384 2014.12.30 27886 2016.01.25 05 RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED, IN 

4/2015 3/2016 

35 036997 2015.05.05 27887 2016.01.24 18,24,25,26 MURA Andrei, MD 6/2015  

36 036589 2015.02.18 27888 2016.01.26 41 LISNEAC Olga, MD 5/2015  

37 036914 2015.04.23 27889 2016.01.30 16,28,30,35,38 VRABIE Sergiu, MD 6/2015  

38 037019 2015.05.13 27890 2016.01.30 43 CEBOTARESCU Dumitru, MD 6/2015  

39 036575 2015.02.16 27891 2016.01.21 43 ENCIU Serghei, MD 5/2015  

40 036567 2015.02.16 27892 2016.01.21 29,30,31,43 ENCIU Serghei, MD 5/2015  

41 036626 2015.02.26 27893 2016.01.29 39,43 PARALELA 45 MOLTURISM 
S.R.L., MD 

5/2015  

42 035762 2014.09.15 27894 2016.01.27 35,38,39,42 Tovarystvo z obmezhenoiu 
vidpovidalnistiu "NOVA 
POSHTA", UA 

10/2014 3/2016 

43 034906 2014.04.03 27895 2016.02.03 34 Reemtsma Cigarettenfabriken 
GmbH, DE 

8/2014 3/2016 

44 035113 2014.05.13 27896 2016.02.03 34 Reemtsma Cigarettenfabriken 
GmbH, DE 

8/2014 3/2016 

45 035834 2014.09.23 27897 2016.02.01 33 Diageo North America, Inc., 
corporaţie din statul Connecticut, 
US 

12/2014 3/2016 

46 036326 2014.12.23 27898 2016.02.01 34 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

5/2015  

47 036327 2014.12.23 27899 2016.02.01 34 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

5/2015  

48 036411 2015.01.14 27900 2016.02.01 30 ELEMENTOS TRADE LIMITED, 
CY 

3/2015 3/2016 

49 036553 2015.02.10 27901 2016.02.01 30,32 Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washington, 
US 

5/2015  

50 037062 2015.05.19 27902 2016.02.01 05 FARMAPRIM S.R.L., MD 6/2015  

51 037110 2015.05.27 27903 2016.02.02 09,16,35,36,38,
39,41,42 

MasterCard International 
Incorporated, corporaţie organi-
zată şi existentă  conform legilor 
statului Delaware, US 

6/2015  

52 036766 2015.03.24 27904 2016.02.01 34 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

7/2015  

53 036662 2015.03.06 27905 2016.02.01 34 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

7/2015  

54 036750 2015.03.22 27906 2016.02.01 34 Amercian-Cigarette Company 
(Overseas) Limited, CH 

7/2015  

55 036751 2015.03.22 27907 2016.02.01 34 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

7/2015  

56 036805 2015.03.31 27908 2016.02.01 34 British American Tobacco 
(Germany) GmbH, DE 

7/2015  

57 036011 2014.10.27 27909 2016.02.03 29,35,43 NESTEROV Andrei, MD 1/2015 3/2016 

58 036954 2015.04.29 27911 2016.02.03 05 BASF SE, DE 5/2015  

59 036961 2015.04.30 27912 2016.02.02 05 Glaxo Group Limited, GB 6/2015  

60 036685 2015.03.10 27913 2016.02.04 38,41 TOMA Marcel, MD 5/2015  

61 036238 2014.12.09 27914 2016.02.06 07 TERMİKEL MADENİ EŞYA 
SANAYİ İHRACAT VE İTHALAT 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TR 

3/2015 3/2016 

62 036929 2015.04.21 27915 2016.02.04 31 IMPEX BUSINESS GRUP 
S.R.L., MD 

5/2015  

63 035577 2014.08.07 27916 2016.02.05 33,43,44 SÎRBULEŢ Ion, MD 
GALUŞCA Sergiu, MD 

11/2014 3/2016 

64 036146 2014.11.18 27918 2016.02.05 19 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

12/2014  

65 036024 2014.10.29 27919 2016.02.05 01,19 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

12/2014  

66 036150 2014.11.19 27920 2016.02.05 17 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2015  
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67 036151 2014.11.19 27921 2016.02.05 01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2015  

68 036152 2014.11.19 27922 2016.02.05 01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2015  

69 036156 2014.11.19 27923 2016.02.05 01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2015  

70 036157 2014.11.19 27924 2016.02.05 01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2015  

71 036158 2014.11.19 27925 2016.02.05 01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2015  

72 036159 2014.11.19 27926 2016.02.05 17 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2015  

73 036160 2014.11.19 27927 2016.02.05 01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2015  

74 036148 2014.11.19 27928 2016.02.05 19 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2015  

75 035745 2014.09.10 27929 2016.02.08 16,38,41 BRĂTESCU Ion, MD 12/2014  

76 036515 2015.02.04 27930 2016.02.08 03,09,11,35 IVANOGLO Veaceslav, MD 5/2015  

77 035320 2014.06.23 27931 2016.02.08 29,30,32,35, 
41,43 

CEBOTARESCU Dumitru, MD 8/2014 3/2016 

78 036570 2015.02.12 27933 2016.02.09 07,11,21,29, 
30,32 

Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washington, 
US 

6/2015  

79 036437 2015.01.19 27934 2016.02.09 07,11,21,29, 
30,32 

Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washington, 
US 

6/2015  

80 036474 2015.01.26 27936 2016.02.10 33,35 MACIUCA Mihail, MD 2/2015  

81 036703 2015.03.17 27937 2016.02.09 35,37 TERARU S.R.L., firmă  
de producţie şi comerţ, MD 

4/2015 3/2016 

82 034983 2014.04.23 27938 2016.01.30 32,35 GELIBERT S.R.L., MD 6/2014  

83 036306 2014.12.19 27939 2016.02.10 34 Karelia Tobacco Company Inc, 
GR 

2/2015  

 
 
 

 

Lista m ărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. 

BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3R 8 2026.02.24 25 Reebok International Limited, GB 
4th Floor, 11/12 Pall Mall, LONDON SW1Y 5LU,  
Regatul Unit 

 2/1994 

2 2R 4930 2026.03.01 03 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

1/1997 9/1997 

3 2R 4933 2026.03.01 03 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

1/1997 9/1997 

4 2R 4951 2026.01.17 03,08,09,14, 
16,18,20,21, 
24,25,28,34 

HERMES INTERNATIONAL, SOCIETE EN 
COMMANDITE PAR ACTIONS, FR 
24, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, 
Franţa 

2/1997 10/1997 
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5 2R 4996 2026.03.01 03 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

2/1997 10/1997 

6 2R 5001 2026.05.08 30 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Olanda 

4/1997 10/1997 

7 2R 5099 2026.03.01 03 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

5/1997 11/1997 

8 R 13685 2025.08.10 33 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

1/2006 6/2006 

9 R 13811 2025.03.30 33 WINE-TRADEMARKS S.R.L., MD 
Str. A. Lupan nr. 4, ap. 2,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

3/2006 8/2006 

10 R 14150 2025.03.17 33 WINE-TRADEMARKS S.R.L., MD 
Str. A. Lupan nr. 4, ap. 2,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

6/2006 11/2006 

11 R 14206 2025.06.17 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A",  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

6/2006 11/2006 

12 R 14207 2025.06.17 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A",  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

6/2006 11/2006 

13 R 14261 2025.05.11 03,05,08,09, 
10,11,16,20, 
21,25,26,35, 

41,44 

LOIAL-DT S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Dacia nr. 20,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

7/2006 12/2006 

14 R 14386 2025.07.18 32 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

7/2006 1/2007 

15 R 14634 2025.11.08 04 JX Nippon Oil & Energy Corporation, JP 
6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku,  
Tokyo 100-8162, Japonia 

10/2006 3/2007 

16 R 14635 2025.11.08 04 JX Nippon Oil & Energy Corporation, JP 
6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku,  
Tokyo 100-8162, Japonia 

10/2006 3/2007 

17 R 14646 2025.11.09 35,40,41 PRO-NOI S.R.L.,  
societate de distribuţie a cărţii, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 23, bloc 1A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

10/2006 3/2007 

18 R 14664 2025.12.01 32 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,  
Statele Unite ale Americii 

11/2006 4/2007 

19 R 14665 2025.12.05 33 The "Old Bushmills" Distillery Co. Limited, GB 
Bushmills, Co. Antrim, Northern Ireland, Regatul 
Unit 

11/2006 4/2007 

20 R 14667 2025.12.05 33 The "Old Bushmills" Distillery Co. Limited, GB 
Bushmills, Co. Antrim, Northern Ireland, Regatul 
Unit 

11/2006 4/2007 

21 R 14672 2025.11.29 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
ntreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A",  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

11/2006 4/2007 

22 R 14673 2025.11.29 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A",  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

11/2006 4/2007 

23 R 14696 2025.11.21 32,33,35 MAURT S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

11/2006 4/2007 
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24 R 14758 2025.11.21 32,33,35 MAURT S.R.L., MD 
Str. Costiujeni nr. 8/3, ap. 63,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

11/2006 4/2007 

25 R 14788 2025.12.19 29,30,31,32, 
33,34,35, 

38,43 

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

12/2006 5/2007 

26 R 14789 2025.12.19 29,30,31,32, 
33,34,35, 

38,43 

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

12/2006 5/2007 

27 R 14791 2025.12.30 42 INVENTA-PARASCA, întreprindere individuală, 
MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 13,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

12/2006 5/2007 

28 R 14794 2025.12.05 14,16,35,37 KALENYUK Oleksandr, UA 
Vul. Komarova bud. 28, bloc A, kv. 151,  
UA-58013, Chernivtsi, Ucraina 

12/2006 5/2007 

29 R 14795 2025.12.05 16,25,35,41 KALENYUK Oleksandr, UA 
Vul. Komarova bud. 28/A, kv. 151, UA-58013, 
Chernivtsi, Ucraina 

12/2006 5/2007 

30 R 14796 2025.12.12 05,35,44 FARMACIA FAMILIEI S.R.L., MD 
Str. Burebista nr. 23,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

12/2006 5/2007 

31 R 14834 2025.12.13 19,36,37 MOLDCONINVEST S.A.,  
companie de investiţii şi construcţii, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 90, bloc 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

12/2006 5/2007 

32 R 14839 2025.12.14 29,30,31 RESAN S.R.L., întreprindere mixtă  
moldo-germană, MD 
Str. Industrială nr. 21,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

12/2006 5/2007 

33 R 14854 2026.02.03 30,32 Südzucker Moldova S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. 27 August nr. 1,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

34 R 14855 2026.02.03 30,32 Südzucker Moldova S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. 27 August nr. 1,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

35 R 14856 2026.02.03 30,32 Südzucker Moldova S.A., 
 întreprindere mixtă, MD 
Str. 27 August nr. 1,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

36 R 14857 2026.02.03 30,32 Südzucker Moldova S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. 27 August nr. 1,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

37 R 14908 2025.12.23 09 INTEL CORPORATION, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii 

1/2007 6/2007 

38 R 14909 2025.12.23 16,38,41,42 INTEL CORPORATION, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119, Statele Unite ale Americii 

1/2007 6/2007 

39 R 14961 2025.12.16 34 POTOMAC TOBACCO COMPANY BVBA, 
besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, BE 
Verbindingsdok Oostkaai 13, B-2000 Antwerpen, 
Belgia 

1/2007 6/2007 

40 R 15054 2026.02.14 09,38 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
600 North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 
60048, Statele Unite ale Americii 

2/2007 7/2007 
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41 R 15078 2026.02.03 30,32 Südzucker Moldova S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. 27 August nr. 1,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

2/2007 8/2007 

42 R 15134 2026.03.01 07,12 CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629,  
Statele Unite ale Americii 

3/2007 8/2007 

43 R 15136 2026.03.01 07 CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629,  
Statele Unite ale Americii 

3/2007 8/2007 

44 R 15137 2026.03.01 07,12 CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629,  
Statele Unite ale Americii 

3/2007 8/2007 

45 R 15140 2026.03.01 07 CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629,  
Statele Unite ale Americii 

3/2007 8/2007 

46 R 15161 2025.08.17 32 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 8/2007 

47 R 15164 2026.02.21 25,41,43,45 LUXAMEL SERVICE S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Alecu Russo nr. 8/1, ap. (of.) 1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 8/2007 

48 R 15172 2026.03.09 30 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 8/2007 

49 R 15173 2026.03.09 30 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Columna nr. 162, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 8/2007 

50 R 15174 2026.03.09 30 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 8/2007 

51 R 15175 2026.03.09 30 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 8/2007 

52 R 15176 2026.03.09 30 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 8/2007 

53 R 15206 2026.03.09 30 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 9/2007 

54 R 15207 2026.03.09 30 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 9/2007 

55 R 15218 2025.11.22 32,35,43 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

4/2007 9/2007 

56 R 15219 2025.12.19 29,30,31, 
33,34 

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

4/2007 9/2007 

57 R 15221 2025.12.28 30,33,38,43 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, 
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

4/2007 9/2007 

58 R 15222 2025.12.28 29,30,31,33, 
34,38,43 

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

4/2007 9/2007 

59 R 15233 2026.03.09 25,41,43,45 LUXAMEL SERVICE S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Alecu Russo nr. 8, bloc 1, ap. (of.) 1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

4/2007 9/2007 
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60 R 15332 2025.06.27 12,35 ŢURCAN Alexei, MD 
Str. N. Zelinski nr. 20, ap. 35,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

5/2007 10/2007 

61 R 15353 2026.05.30 06,09,17,19, 
37,40 

ARMPROF-LUX S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 204, of. 178,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

5/2007 10/2007 

62 R 15369 2026.06.06 35 The H. D. Lee Company, Inc.,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, Statele Unite ale Americii 

5/2007 10/2007 

63 R 15471 2025.12.19 32,35,43 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

6/2007 11/2007 

64 R 15472 2025.12.19 32,35,43 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

6/2007 11/2007 

65 R 15473 2025.12.19 29,30,31,32, 
33,34,35,43 

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

6/2007 11/2007 

66 R 15476 2025.12.19 29,30,31,32, 
33,34,35,43 

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

6/2007 11/2007 

67 R 15532 2026.05.11 29,30,32 UNILEVER N. V., NL 
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

6/2007 11/2007 

68 R 15536 2025.11.29 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova,  
Chişinău, Republica Moldova 

6/2007 11/2007 

69 R 15644 2026.07.05 29,30 UNILEVER N.V., NL 
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

7/2007 12/2007 

70 R 15659 2025.12.19 32,33,35,43 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 

6/2007 12/2007 

71 R 15724 2025.12.28 32,35 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

8/2007 1/2008 

72 R 15725 2025.12.28 32,35 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

8/2007 1/2008 

73 R 15848 2026.03.24 30 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2007 2/2008 

74 R 15920 2026.01.16 36,41 VICTORIABANK S.A., bancă comercială, MD 
Str. 31 August nr. 141,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

9/2007 2/2009 

75 R 15934 2026.05.30 06 ARMPROF-LUX S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 204, of. 178,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

9/2007 2/2008 

76 R 16072 2026.07.03 34 Kaane American International Tobacco Co. Ltd., 
AE 
P.O. Box 61021, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

7/2007 3/2008 

77 R 16073 2026.07.03 34 Kaane American International Tobacco Co. Ltd., 
AE 
P.O. Box 61021, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

7/2007 3/2008 
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78 R 16315 2026.05.30 06,07 ARMPROF-LUX S.R.L., MD 
Str. Alba-Iulia nr. 204, of. 178,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

12/2007 5/2008 

79 R 16565 2026.03.29 30 SÜDZUCKER-MOLDOVA S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. 27 August nr. 1,  
MD-5201, Drochia, Republica Moldova 

2/2008 7/2008 

80 R 17160 2026.06.07 07,11 HANSA-M, S.R.L., MD 
Bd. Moscova nr. 13, ap. (of.) 186,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

6/2008 11/2008 

81 R 17603 2026.03.16 29,30,35, 
39,43 

COCHICICOV Piotr, MD 
Str. Matei Basarab nr. 10, ap. 123,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

9/2008 2/2009 
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         V 
Design industrial / Industrial design  

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certifi-
catele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale 
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established 
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial design 
registration certificates, and industrial designs renewed under the national procedure shall be published 
in this Section. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P

L
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGR AFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RE LATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD S T. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Number of the certificate  

(15)  Data înregistrării  

 Date of the registration 

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

 Expected expiration date of the registration  

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of the industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of the application  

(22)  Data de depozit  

 Date of filing of the application 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of the exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Data relating to priority under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of the priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Date of filing of the priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMA ŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLET IN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of published industrial designs 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare (semestrial) 

 List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the numerical index (half-yearly) 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the ICID classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L  Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of refused industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L L ista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale  

 List of owners deprived of rights by non-payment of fees for issuance of industrial design registration 
certificates 

MK4L  Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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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. 01-04  

(21) f 2015 0068 
(22) 2015.06.25 
(28) 4 

(57)  Culori revendicate:  
modelul 1 - roşu, negru, maro - deschis, alb;  
modelul 2 - roşu, negru, maro - deschis, alb;  

modelul 3 - roşu, negru, maro - deschis, alb;  

modelul 4 - roşu, negru, maro - deschis, alb 

(71) ROGOB S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE  
ŞI COMERŢ, MD 
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, MD-2089, 

Chişinău, Ciorescu, Republica Moldova 
(74) Iorga Iulian 
(54) Membrane pentru salam  

 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 

 
1 
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(21) f 2015 0068 
 

 
2 
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(21) f 2015 0068 
 

 
3 
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(21)   f 2015 0068 

 
4 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2015 0107 
(22) 2015.12.17 
(28) 1 

(71) GLASS CONTAINER PRIM S.A., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
 

Str. Uzinelor nr. 201, MD-2023,  

Chişinău, Republica Moldova 
(72) BABAN Oleg, MD    
 ŢURCAN Mihail, MD 
(54) Butelie  

 
(55) 
 

  

 

 

 

 

 
1.1  1.2  1.3  1.4  1.5 

 

 
1.6 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2016 0001 
(22) 2016.01.18 
(28) 1 

(71) EURO-ALCO S.R.L.,  

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

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

(74) ULANOV Denis 
(54) Butelie  

 
(55) 
 

 

  

1.1  1.2  1.3 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 11-02  

(21) f 2015 0044 

(22) 2015.05.12 
(28) 23 

(71)(72) GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, MD-2091, 

Revaca, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Suvenire  

 

(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(21) f 2015 0044 
 

 

 

 
1  2 

 

 

 

 
3  4 

 

 

 

 
5  6 
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(21) f 2015 0044 
 

 

 

 
7  8 

 

 

 

 

 

 
9  10  11 

 

 

 

 

 

 
12  13  14 
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(21) f 2015 0044 
 

 

 

 
15  16 

 

 

 

 
17  18 

 

 

 

 
19  20 
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(21) f 2015 0044 
 

 

 
21  22 

 

23 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 17-03  

(21) f 2015 0095 
(22) 2015.11.13 
(28) 4 

(71)(72) POIAN Veaceslav, MD 
Str. Miron Costin nr. 13, bl. 2, ap. 34,  

 MD-2063, Chişinău, Republica Moldova 

 
 POIAN Zoia, MD 

Str. Miron Costin nr. 13, bl. 2, ap. 34,  

 MD-2063, Chişinău, Republica Moldova 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Chitare electrice  

 
(55) 
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(21) f 2015 0095 
 

 

 
1.2 

 

2.1 

 
1.1 
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(21) f 2015 0095 

 

 

3.1 

 

 
3.2 

 

2.2 
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(21) f 2015 0095 
 

 

 
4.2 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2015 0029 

(22) 2015.04.03 
(28) 10 
(57)  Culori revendicate:  

modelul 1 - alb, roşu, verde;  
modelul 3 - alb, roşu;  
modelul 5 - alb, roşu, albastru, bej;  

modelul 7 - alb, roşu, verde, maro;  
modelul 9 - alb, roşu, verde, albastru 

(71) BASARABIA NORD SOCIETATE  
PE ACŢIUNI, MD 
Bd. Victoriei nr. 90 A, MD-3100, Bălţi, 

Republica Moldova 
(54) Etichete  

 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 
 
 

4.1 
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(21) f 2015 0029 
 

 

1  2 

 
 

 
3  4 

 

 

 

 
5  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  MD - BOPI 3/2016                                                                                                DESIGN 
 

 128 

(21) f 2015 0029 
 

 

 

 
7  8 

 

 
9 
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(21)   f 2015 0029 
 

 
10 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2015 0106 
(22) 2015.12.16 

(28) 2 

(71) GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, MD-2069, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Etichete  

 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 
 

 

1  2 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele 
conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, titularul, codul ţării conform normei ST.3 

OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
Nr. de 
desene  
şi modele 
industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 1689 2016.02.26 2020.05.26 f 2015 0054 2015.05.26 05-06; 
19-08 

1 OLERO, SOCIETATE PE 
ACŢIUNI, MD 
Str. Transnistria nr. 16,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

9/2015 

2 1690 2016.02.26 2020.03.19 f 2015 0017 2015.03.19 09-01 4 (1, 2, 3, 4) ALCOLUX S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, 
Sângerei, Republica 
Moldova 

5/2015 

3 1691 2016.02.23 2020.06.15 f 2015 0065 2015.06.15 09-01 1 SOCIETE DES EAUX DE 
VOLVIC, FR 
Zone Industrielle du Chancet, 
63530, Volvic, Franţa 

9/2015 

4 1692 2016.02.16 2020.07.31 f 2015 0076 2015.07.31 09-04 3 CHICIUC Gheorghe, MD 
Str. Viilor nr. 31,  
MD-2163, Iargara, Leova, 
Republica Moldova 

9/2015 

5 1693 2016.02.16 2020.07.16 f 2015 0072 2015.07.16 09-07 2 ANATOLIY VASILIEVICH 
HONCHAR, UA 
Chernivtsi region, Khotyn 
district, Shylivtsi village, 
Myru street, 33, 60022, 
Ucraina 

9/2015 

6 1694 2016.02.18 2020.02.13 f 2015 0007 2015.02.13 11-02 5 ODOBESCU Serghei, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 71, 
bloc 1, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
 
IMBIROVSKI Vladimir, MD 
Str. Albişoara nr. 24, ap. 4, 
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

10/2015 

7 1695 2016.02.12 2020.03.30 f 2015 0026 2015.03.30 11-02 20 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău,  
Republica Moldova 

5/2015 

8 1696 2016.02.16 2020.06.15 f 2015 0061 2015.06.15 11-02 24 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău,  
Republica Moldova 

8/2015 

9 1697 2016.02.10 2020.04.14 f 2015 0033 2015.04.14 25-02, 
03 

18 ŞTÎRBU Igor, MD 
Str. Burebista nr.8, ap. 6, 
MD-3006, Soroca, 
Republica Moldova 

8/2015 
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în februarie 2016  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 1653 09-01 f 2014 0061 2014.09.16 1 ALCOLUX S.R.L., MD 12/2015 

2 1654 11-02 f 2015 0012 2015.03.16 25 GÎRBU Anatolie, MD 12/2015 

3 1655 11-02 f 2015 0013 2015.03.16 20 GÎRBU Anatolie, MD 12/2015 

4 1656 11-02 f 2015 0016 2015.03.16 24 GÎRBU Anatolie, MD 12/2015 

5 1657 11-02 f 2015 0018 2015.03.23 20 GÎRBU Anatolie, MD 12/2015 

6 1658 11-02 f 2015 0019 2015.03.23 20 GÎRBU Anatolie, MD 12/2015 

7 1659 11-02 f 2015 0020 2015.03.23 19 GÎRBU Anatolie, MD 12/2015 

8 1660 11-02 f 2015 0021 2015.03.23 20 GÎRBU Anatolie, MD 12/2015 

9 1661 11-02 f 2015 0022 2015.03.23 20 GÎRBU Anatolie, MD 12/2015 

10 1662 11-02 f 2015 0023 2015.03.30 21 GÎRBU Anatolie, MD 12/2015 

11 1663 11-02 f 2015 0024 2015.03.30 24 GÎRBU Anatolie, MD 12/2015 

12 1664 11-02 f 2015 0025 2015.03.30 16 GÎRBU Anatolie, MD 12/2015 

13 1665 11-02 f 2015 0027 2015.03.30 24 GÎRBU Anatolie, MD 12/2015 

 
 
 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, 

numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite, 
titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de  
desene 

şi modele  
industriale  
reînnoite 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(43)(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 322 2020.10.31 f 2000 0090 2000.10.31 09-01 1 WINE-TRADEMARKS 
S.R.L., MD 
Str. A. Lupan nr. 4, ap. 2, 
MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

7/2001 
3/2002 

2 931 2021.02.14 f 2006 0020 2006.02.14 19-08 10(1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11) 

ORHEI-VIT S.A., MD 
Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, 
Orhei, Republica Moldova 

11/2006 
7/2007 

3 944 2021.04.18 f 2006 0050 2006.04.18 15-04, 09 2 VLANIX-SM S.R.L., MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 15, 
MD-2032, Chişinău,  
Republica Moldova 

12/2006 
8/2007 

4 1319 2020.08.05 f 2010 0078 2010.08.05 06-13 3 CERNOLEVSCHI Zinaida, MD 
MD-7234, Şestaci, Şoldăneşti, 
Republica Moldova 

11/2010 
5/2011 
8/2011 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 1343 2021.02.21 f 2011 0014 2011.02.21 09-01 1 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1,  
ap. 85,  
MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2011 
9/2011 

12/2011 

6 1347 2021.02.21 f 2011 0013 2011.02.21 19-08 2 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1,  
ap. 85,  
MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2011 
9/2011 

12/2011 

7 1349 2021.02.24 f 2011 0017 2011.02.24 32-00 1 SULTAN Cristina, MD 
Str. Albişoara nr. 76, bloc 6, 
ap. 128,  
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2011 
10/2011 
1/2012 

8 1350 2021.03.16 f 2011 0022 2011.03.16 25-03 1 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1,  
ap. 85,  
MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2011 
10/2011 
1/2012 

 

 
 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului  

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de 
desene 

şi modele 
industriale  

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/084790 2014.10.28 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Breloc / Charm / Breloque 11-01 1 2019.10.28 17/2015 

2 DM/084833 2014.11.10 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Inel / Finger ring / Bague 11-01 1 2019.11.10 19/2015 

3 DM/085318 2015.01.13 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Cadran pentru ceas cu 
ace asociate; greutate 
oscilantă / Watch dial with 
related hands; oscillating 
weight  / Cadran de 
montre avec aiguilles 
associées; masse 
oscillante 

10-07 2 2020.01.13 28/2015 

4 DM/085320 2015.01.13 ETA SA 
MANUFACTUR
E HORLOGÈRE 
SUISSE, CH 

Parte a mecanismului 
ceasului / Timepiece 
movement part / Partie de 
mouvement d'horlogerie 

10-07 1 2020.01.13 28/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 DM/085356 2015.01.20 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Inele / Finger rings / 
Bagues 

11-01 5 2020.01.20 29/2015 

6 DM/085527 2015.02.04 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Inel / Finger ring / Bague 11-01 1 2020.02.04 31/2015 

7 DM/085570 2015.02.10 MIDO AG 
(MIDO SA) 
(MIDO LTD.) , 
CH 

Cadran / Dial / Cadran 10-07 1 2020.02.10 32/2015 

8 DM/085635 2015.02.18 TISSOT SA 
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Cutii pentru ceasuri; 
brăţări pentru ceasuri; 
cadran / Watch cases; 
watch bracelets; dial / 
Boîtes de montres; 
bracelets de montres; 
cadran 

10-07 7 2020.02.18 33/2015 

9 DM/085636 2015.02.18 TISSOT SA 
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Pandantiv; cercei; brăţări / 
Pendant; earring; 
bracelets / Pendentif; 
boucle d'oreille; bracelets 

11-01 7 2020.02.18 33/2015 

10 DM/085637 2015.02.18 TISSOT SA 
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Cutii pentru ceasuri; 
cadrane; brăţări pentru 
ceasuri / Watch cases; 
dials; watch bracelets / 
Boîtes de montres; 
cadrans; bracelets de 
montres;  

10-07 13 2020.02.18 33/2015 

11 DM/085683 2015.02.18 COMPAGNIE 
DES MONTRES 
LONGINES, 
FRANCILLON 
S.A. 
(LONGINES 
WATCH CO., 
FRANCILLON 
LTD.) , CH 

Cutii pentru ceasuri / 
Watch cases / Boîtes de 
montres 

10-07 2 2020.02.18 33/2015 

12 DM/085693 2015.02.23 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Cercei; Brăţări / Earring; 
Bracelets /. Boucle 
d'oreille; Bracelets 

11-01 3 2020.02.23 34/2015 

13 DM/085705 2015.02.25 MONTRES 
BREGUET S.A., 
CH 

Inel; cercei; colier / Finger 
ring; earrings; necklace / 
Bague; boucles d'oreilles; 
collier 

11-01 3 2020.02.25 34/2015 

14 DM/085928 2015.02.27 JAPAN 
TOBACCO INC., 
JP 

Desene grafice / Graphic 
designs / Modèles 
graphiques 

32-00 13 2020.02.27 34/2015 

15 DM/086516 2015.04.24 DM-
VERMÖGENSVE
RWALTUNGSGE
SELLSCHAFT, 
DE 

Standuri pentru vânzare; 
tejghea; stand pentru 
prezentarea hârtiei pentru 
ambalare; echipament 
pentru vânzare; parte din 
standul pentru vânzare; 
panou de afişare a 
informaţiei despre produs; 
echipament pentru 
vânzare şi publicitate 
pentru produse 
cosmetice; suport pentru 
mostră; panou 
informaţional / Sales 
stands; sales counter; 
wrapping paper display; 
sales equipment; part of 
sales stand; product 
information display panel; 
sales and advertising 
equipment for cosmetics; 

20-02, 03 15 2020.04.24 23/2015 
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sample holder; 
information board / 
Stands de vente; comptoir 
de vente; présentoir pour 
papier d'emballage; 
matériel de vente; partie 
de stand de vente; 
panneau pour l'affichage 
d'informations sur des 
produits; matériel de 
publicité et de vente pour 
cosmétiques; support à 
échantillons; panneau 
d'information 

 

 
 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 

data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 
numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a 

înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale  
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10-07 DM/085318 2015.01.13 OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Cadran pentru ceas cu 
ace asociate; greutate 
oscilantă / Watch dial with 
related hands; oscillating 
weight / Cadran de 
montre avec aiguilles 
associées; masse 
oscillante 

2 2020.01.13 28/2015 

10-07 DM/085320 2015.01.13 ETA SA MANUFACTURE 
HORLOGERE SUISSE, CH 

Parte a mecanismului 
ceasului / Timepiece 
movement part / Partie de 
mouvement d'horlogerie 

1 2020.01.13 28/2015 

10-07 DM/085570 2015.02.10 MIDO AG (MIDO SA)  
(MIDO LTD.), CH 

Cadran / Dial / Cadran 1 2020.02.10 32/2015 

10-07 DM/085635 2015.02.18 TISSOT SA (TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), CH 

Cutii pentru ceasuri; 
brăţări pentru ceasuri; 
cadran / Watch cases; 
watch bracelets; dial / 
Boîtes de montres; 
bracelets de montres; 
cadran 

7 2020.02.18 33/2015 

10-07 DM/085637 2015.02.18 TISSOT SA (TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), CH 

Cutii pentru ceasuri; 
cadrane; brăţări pentru 
ceasuri / Watch cases; 
dials; watch bracelets / 
Boîtes de montres; 
cadrans; bracelets de 
montres;  

13 2020.02.18 33/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10-07 DM/085683 2015.02.18 COMPAGNIE DES 
MONTRES LONGINES, 
FRANCILLON S.A. 
(LONGINES WATCH CO., 
FRANCILLON LTD.), CH 

Cutii pentru ceasuri / 
Watch cases / Boîtes de 
montres 

2 2020.02.18 33/2015 

11-01 DM/084790 2014.10.28 HARRY WINSTON SA, CH Breloc / Charm / Breloque 1 2019.10.28 17/2015 

11-01 DM/084833 2014.11.10 HARRY WINSTON SA, CH Inel / Finger ring / Bague 1 2019.11.10 19/2015 

11-01 DM/085356 2015.01.20 HARRY WINSTON SA, CH Inele / Finger rings / 
Bagues 

5 2020.01.20 29/2015 

11-01 DM/085527 2015.02.04 HARRY WINSTON SA, CH Inel / Finger ring / Bague 1 2020.02.04 31/2015 

11-01 DM/085636 2015.02.18 TISSOT SA (TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), CH 

Pandantiv; cercei; brăţări / 
Pendant; earring; 
bracelets / Pendentif; 
boucle d'oreille; bracelets 

7 2020.02.18 33/2015 

11-01 DM/085693 2015.02.23 HARRY WINSTON SA, CH Cercei; Brăţări / Earring; 
Bracelets / Boucle 
d'oreille; Bracelets 

3 2020.02.23 34/2015 

11-01 DM/085705 2015.02.25 MONTRES BREGUET S.A., 
CH 

Inel; cercei; colier / Finger 
ring; earrings; necklace / 
Bague; boucles d'oreilles; 
collier 

3 2020.02.25 34/2015 

20-02, 
03 

DM/086516 2015.04.24 DM-
VERMÖGENSVERWALTUNG
SGESELLSCHAFT, DE 

Standuri pentru vânzare; 
tejghea; stand pentru 
prezentarea hârtiei pentru 
ambalare; echipament 
pentru vânzare; parte din 
standul pentru vânzare; 
panou de afişare a 
informaţiei despre produs; 
echipament pentru 
vânzare şi publicitate 
pentru produse 
cosmetice; suport pentru 
mostră; panou 
informaţional / Sales 
stands; sales counter; 
wrapping paper display; 
sales equipment; part of 
sales stand; product 
information display panel; 
sales and advertising 
equipment for cosmetics; 
sample holder; 
information board / 
Stands de vente; comptoir 
de vente; présentoir pour 
papier d'emballage; 
matériel de vente; partie 
de stand de vente; 
panneau pour l'affichage 
d'informations sur des 
produits; matériel de 
publicité et de vente pour 
cosmétiques; support à 
échantillons; panneau 
d'information 

15 2020.04.24 23/2015 

32-00 DM/085928 2015.02.27 JAPAN TOBACCO INC., JP Desene grafice / Graphic 
designs / Modèles 
graphiques 

13 2020.02.27 34/2015 
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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,  
(nr. desenului şi modelului industrial reînnoit) data expirării reînnoirii, numărul BOPI în care  

a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28) (20) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale reînnoite 

(nr. desenului şi 
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/035117 CARTIER INTERNATIONAL AG, CH 3 2021.01.03(4R) 12/1997 7/2016 

2 DM/035352 SOCIETE BIC S.A., FR 1 2021.01.31(4R) 12/1997 6/2016 

3 DM/035887 DEUTSCHE BAHN AG, DE 1 2021.03.21(4R) 12/1997 7/2016 

4 DM/054693 MEIER, CHRISTOPH, CH 1 2020.12.27(3R) 9/2001 6/2016 

5 DM/067441 DAIMLER AG, DE 2 2021.01.27(2R) 1/2007. 5/2016 

6 DM/067446 DAIMLER AG, DE 1 2021.02.01(2R) 12/2006 6/2016 

7 DM/067447 DAIMLER AG, DE 1 2021.02.01(2R) 12/2006 6/2016 

8 DM/067511 HAMILTON INTERNATIONAL AG 
(HAMILTON INTERNATIONAL SA) 
(HAMILTON INTERNATIONAL LTD.), 
CH 

1 2021.02.15(2R) 7/2006 8/2016 

9 DM/067513 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

2(4, 6) 2021.02.01(2R) 7/2006 7/2016 

10 DM/067514 OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), CH 

2 2021.02.14(2R) 7/2006 8/2016 

11 DM/075214 GLASHÜTTER UHRENBETRIEBE 
GMBH, DE 

2 2021.01.27(1R) 9/2011 5/2016 

12 DM/075225 ETA SA MANUFACTURE 
HORLOGERE SUISSE, CH 

1 2021.02.03(1R) 9/2011 6/2016 

13 DM/075270 RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES RADO SA), CH 

3 2021.02.10(1R) 9/2011 7/2016 

14 DM/075271 BLANCPAIN SA, CH 1 2021.02.10(1R) 9/2011 7/2016 

15 DM/075273 MONTRES JAQUET DROZ SA 
(MONTRES JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET DROZ LTD.), CH 

1 2021.02.11(1R) 9/2011 7/2016 

16 DM/075277 ETA SA MANUFACTURE 
HORLOGÈRE SUISSE, CH 

1 2021.02.14(1R) 9/2011 8/2016 

17 DM/075291 MONTRES JAQUET DROZ SA 
(MONTRES JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET DROZ LTD.), CH 

8 2021.02.11(1R) 9/2011 7/2016 

18 DM/075342 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. KG, 
DE 

2(3, 4) 2021.02.04(1R) 8/2012 6/2016 

19 DM/075355 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. KG, 
DE 

6 2021.02.11(1R) 8/2012 7/2016 

20 DM/076033 INNOVAPHONE AG, DE 2 2021.05.11(1R) 5/2012 8/2016 

21 DM/076107 TYCO INTERNATIONAL SERVICES 
GMBH, CH 

1 2021.05.04(1R) 6/2012 7/2016 
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VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protec ţie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre cererile 

retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din drepturi; 

date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and titles 

of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on withdrawn, 

rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; deprivations of 

rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modific ărilor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr.  
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

035889 - 11/2014 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 

2 
 

Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

036493 - 4/2015 
 
 
 
 

(540)  

 

(540) 

  

3 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

036399 - 2/2015 
 
 

(540)  (540)  

 

4 Marcă 000569 2R 239   7/1994 
11/1999 
  5/2006 

 

(730)  
P.O. Box 1043, Cardinal 
Avenue, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands, 
B.W.I., Insulele Caimane 

(730)  
P.O. Box 309, Ugland House, 
South Church Street, George 
Town, Grand Cayman KY1-1104,  
Insulele Caimane 

5 Mărci 001089 
001092 

 
 
 

001097 
001099 

 
 
 

006028 
006032 
006040 
006043 

2К 559 
2К 562 

 
 
 

2К 567 
2К 569  

 
 
 

R 5390 
R 5394 
R 5401 
R 5404 

10/1994 
  2/2005 
  6/2004 
  4/2014 

 
10/1994 
  6/2004 
  2/2005 
  4/2014 

 
  9/1997 
  2/1998 
  2/2005 
12/2006 

(730)  
Фтвкуфыыекфыыe 15, CH-
8050 Zürich, Elveţia 
 

(730)  
Thurgauerstrasse 36/38,  
CH-8050, Zürich, Elveţia 
 

6 Mărci 003973 
 
 
 
 

004183 
 
 
 
 
 

020848 

2R 3456 
 
 
 
 

2R 4047 
 
 
 
 
 

16639 

  4/1996 
  4/2005 
11/2007 
  8/2014 

 
  6/1996 
11/1996 
  4/2005 
11/2007 
  8/2014 

 
  2/2008 
  7/2008 
  4/2009 

(730)  
1225 17th Street, Suite 3200 
Denver, Colorado 80202,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
1801 California Street, Suite 
4600 Denver, Colorado 80202,  
Statele Unite ale Americii 
 

7 Marcă 005006 R 4554 11/1996 
  4/1997 
  4/2005 
  1/2015 

(730)  
6, rue Adolphe, L-1116  
Luxembourg, Luxemburg 
 

(730) 
29, boulevard Prince Henri,  
L-1724 Luxembourg, Luxembourg 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 Marcă 005103 R 4717   1/1997 
  7/1997 
  8/2005 

 

(730)  
13000 Deerfield Parkway,  
Suite 200, Alpharetta, Georgia, 
30004, Statele Unite ale  
Americii 

(730)  
13000 Deerfield Parkway,  
Building 200, Milton, Georgia 
30004, Statele Unite ale Americii 

9 Mărci 008168 
008169 

R 6792 
R 6793 

  6/1999 
11/1999 
  8/2008 
11/2008 
11/2013 

(730)  
Takeda Nycomed AS, NO 
Drammensveien 852, 1372 
Asker, Norvegia 
 

(730)  
Takeda AS, NO 
Drammensveien 852, 1383 
Asker, Norvegia 
 

10 Marcă 014658 R 12457   2/2005 
  7/2005 
  5/2014 

 
 

(540)  

 

(540)  

 

11 Mărci 016330 
 
 
 

017659 
 
 
 
 

019259 
019260 
019243 
019246 
019247 
019248 
019249 
019250 
019254 
019256 
019257 

 
019362 
019233 
019235 
019236 
019238 

 
019240 
019241 
019265 
019269 
019270 
019271 

 
019744 
019746 

 
019245 

 
 

019253 
019261 

 
019234 

 

R 13632  
 
 
 

R 14411 
 
 
 
 

15281 
15282 
15306 
15308 
15309 
15310 
15311 
15312 
15313 
15314 
15315 

 
15346 
15408 
15409 
15410 
15411 

 
15506 
15507 
15524 
15526 
15527 
15528  

 
R 15684 
15685 

 
16039 

 
 

16178 
16180 

 
16313 

 

  1/2006 
  6/2006 
  6/2015 

 
  8/2006 
  1/2007 
11/2007 
  8/2015 

 
  4/2007 
  9/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5/2007 
10/2007 

 
 
 
 

  6/2007 
11/2007 

 
 
 
 
 

  7/2007 
12/2007 

 
10/2007 
  3/2008 

 
11/2007 
  4/2008 

 
12/2007 
  5/2008 

(730)  
RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED, IN 
Plot No. 90, Sector - 32, 
Gurgaon - 122001, Haryana, 
India 
 

(730)  
SUN PHARMACEUTICAL  
INDUSTRIES LIMITED, IN 
SPARC, Tandalja, Vadodara - 
390 020, Gujarat, India 
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019232 

 
 

019237 
019745 

 
023381 

 
 

023382 
023588 
023589 
023591 

 
025482 
025481 

 
027485 

 
 

028711 
028712 

 
029206 

 
 

029602 
 
 

029604 
 
 

029746 
029607 

 
029941 

 
 
 

029608 
 
 

030298 
030299 

 
030201 
030202 
030203 

 
029749 

 
 

029748 
029655 

 
029603 

 
 

031029 
 

 
16511 

 
 

16570 
16578 

 
18669 

 
 

18670 
18798 
18799 
18801 

 
20149 
20150 

 
20896 

 
 

22228 
22229 

 
22641 

 
 

22723 
 
 

22724 
 
 

22804 
22805 

 
23041 

 
 
 

23049 
 
 

23069 
23070 

 
23244 
23245 
23246 

 
23268 

 
 

23369 
23381 

 
23543 

 
 

23696 
 

 
1/2008 
6/2008 

 
2/2008 
7/2008 

 
11/2008 
11/2009 

 
12/2008 
11/2009 

 
 
 

10/2009 
  9/2010 

 
10/2010 
  8/2011 

 
  6/2011 
  2/2012 

 
  8/2011 
  6/2012 

 
11/2011 
  7/2012 

 
10/2011 
  7/2012 

 
10/2011 
  8/2012 

 
11/2011 
  9/2012 

 
 

10/2011 
10/2012 

 
  1/2012 
10/2012 

 
  2/2012 
12/2012 

 
 

10/2011 
12/2012 

 
10/2011 
  1/2013 

 
10/2011 
  2/2013 

 
  6/2012 
  3/2013 
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031149 
031226 
031116 

 
031434 

 
 

030409 
030410 

 
031604 
031526 

 
029605 

 
 

029750 
 
 

032578 
032579 

 
032759 
032760 

 
034220 

 
 

035154 
035270 

 
035201 

 
23818 
23819 
23861 

 
23910 

 
 

23931 
23932 

 
23959 
24156 

 
24203 

 
 

24204 
 
 

24839 
24840 

 
25015 
25016 

 
26044 

 
 

26572 
26624 

 
26913 

 
  7/2012 
  5/2013 

 
 

  8/2012 
  6/2013 

 
  2/2012 
  6/2013 

 
  9/2012 
  6/2013 

 
10/2011 
  8/2013 

 
10/2011 
  9/2013 

 
  4/2013 
  1/2014 

 
  5/2013 
  3/2014 

 
  1/2014 
11/2014 

 
  7/2014 
  2/2015 

 
  9/2014 
  6/2015 

12 Marcă 017649 14408   8/2006 
  1/2007 
12/2015 

 
 

(730)  
HIMALAYA GLOBAL  
HOLDINGS LTD., KY 
Elisabethan Square, Block B, 
P.O. Box 1162, Grand Cayman 
KY 1-1102, Insulele Caimane, 
India de Vest Britanică, Insulele 
Caimane 

(730)  
HIMALAYA GLOBAL  
HOLDINGS LTD., AE 
Dubai International Financial 
Centre (DIFC), Gate Village 4, 
Level 5, P.O. Box 506807,  
Dubai, Emiratele Arabe Unite 

13 Marcă 017705 14422   8/2006 
  1/2007 

 
 

(730) 
Str. Arteziană nr. 13, MD-6501, 
Anenii Noi, Republica Moldova 

(730)  
Str. Tighina nr. 30, ap. (of.) 2, 
MD-6501, Anenii Noi, Republica 
Moldova 

14 Marcă 017985 14495 10/2006 
  3/2007 

(730)  
F.P.C. Music Master S.R.L., 
MD 

(730)  
NOROC MEDIA S.R.L., MD 

15 Mărci  017930 
017932 
017933 

 
017931 

14677 
14678 
14679 

 
17483 

11/2006 
  4/2007 
  1/2016 

 
  8/2008 
  1/2009 
  1/2016 

(730)  
TYMBARK - GMW Sp. z o.o. 
Sp. k., PL 
 

(730)  
TYMBARK - MWS Sp. z o. o. 
S.K.A., PL 
 

16 Marcă 018310 14843 12/2006 
  5/2007 

 

(730)  
BOTNAR PETRU ION,  
întreprindere individuală, MD 

(730)  
BOTNARI PIOTR IVAN,  
întreprindere individuală, MD 
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1 2 3 4 5 6 7 

17 Mărci  018972 
018993 

15246 
15255 

4/2007 
9/2007 

 
 

(730)  
1 Sylvan Way, Parsippany NJ 
07054, Statele Unite ale  
Americii 
 

(730)  
22 Sylvan Way, Parsippany, 
New Jersey 07054,  
Statele Unite ale Americii 

18 Marcă 019194 15519   6/2007 
11/2007 

 
 
 

(730)  
Super 8 Motels, Inc., US 
1 Sylvan Way, Parsippany NJ 
07054, Statele Unite ale  
Americii 
 

(730)  
SUPER 8 WORLDWIDE, INC., 
US 
22 Sylvan Way, Parsippany, 
New Jersey 07054,  
Statele Unite ale Americii 

19 Marcă 019383 15539   6/2007 
11/2007 

 
 
 

(730)  
Ave. 3ra no. 2006 entre Calle 
20 y Calle 22, Reparto 
Miramar, Municipio Playa, 
Ciudad de La Habana, Cuba 

(730)  
Carretera Vieja de Guanabacoa 
y Línea del Ferrocarril Final, 
Guanabacoa, La Habana, Cuba 

20 Marcă 018896 15732   8/2007 
  1/2008 

 

(730)  
VACRE Iurie, MD 

(730)  
VAKRE Iuri, MD 

21 Marcă 017841 R 16378   9/2007 
  5/2008 
12/2015 

 
 

(540)  

 

(540)  

 
22 Mărci 023767 

 
 

026529 

18498 
 
 

20621 

12/2008 
  9/2009 

 
  3/2010 
  1/2011 

(730)  
Str. Bucureşti nr. 41 "C",  
MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)  
Str. Costiujeni nr. 6, bloc 2,  
MD-2011, Codru, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

23 Mărci 031355 
 
 
 

031846 

24199 
 
 
 

25322 

11/2012 
  8/2013 
  9/2014 

 
11/2012 
  6/2014 
  9/2014 

(730)  
UNIMARKET DISCOUNT 
S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2009, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)  
MOLDRETAIL GROUP S.R.L.,  
MD 
Şos. Munceşti nr. 121, MD-2002, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

24 Marcă 033815 26076 12/2013 
11/2014 

 
 
 

(511) 
29 - carne, peşte, păsări şi 
vânat; extracte din carne; 
fructe şi legume conservate, 
congelate, uscate şi fierte; 
jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
ouă; lapte şi produse lactate; 
uleiuri şi grăsimi comestibile; 
30; 
32; 

(511) 
29 - carne, peşte, păsări şi vâ-
nat; extracte din carne; fructe şi 
legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, 
compoturi; ouă; lapte şi produse 
lactate;  
 
30; 
32; 

25 Mărci 034475 
034476 

26422 
26471 

4/2014 
2/2015 

 
 

(730)  
1601 Cloverfield Blvd, Suite 
5000N, Santa Monica, CA 
90404, Statele Unite ale  
Americii 

(730)  
8600 Hayden Place, Culver City 
CA 90232, Statele Unite ale 
Americii 

26 Marcă 034803 27804 6/2014 
9/2014 

 
 
 

(730) 
CORNIŢEL Alexandru, MD 
Str. Floriilor nr. 23, MD-4224, 
Marianca de Jos, Ştefan Vodă, 
Republica Moldova 
LAZINSCHI Chirill, MD 
Str. Iaşului nr. 40, MD-3600, 
Ungheni, Republica Moldova 

(730)  
CORNIŢEL Alexandru, MD 
Str. Floriilor nr. 23, MD-4224, 
Marianca de Jos, Ştefan Vodă, 
Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 7 

27 Desen/ 
model  
industrial 

f 2000 0090 322   7/2001 
  3/2002 
  8/2005 
12/2010 

 
 

(73)  
UNITED WINE COMPANY 
S.R.L., ÎNTREPRINDEREA 
MIXTĂ, MD 
str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(73) 
WINE-TRADEMARKS S.R.L., 
MD 
 
Str. A. Lupan nr. 4, ap. 2,  
MD-2059, 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 016018 
2005.01.18 

13410 11/2005 
  4/2006 

(730)   
Octopus Plus S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)   
BOLŞACOV Andrei, MD 
Str. Alecu Russo nr. 55,  
ap. 126, MD-2044, Chişinău, 
Republica Moldova  

2581 
2016.02.16 

 

2 Marcă 017667 
2005.08.26 

 

R 14417   8/2006 
  1/2007 
  8/2010 
11/2010 
  1/2012 
  6/2012 
  4/2014 
12/2015 

(730)   
Sbarro LLC, US 
 
401 Broad Hollow Road, 
Melville, New York 11747, 
Statele Unite ale Americii 
 
 

(730)   
Sbarro Franchise Co. LLC., 
US 
1328 Dublin Road, 
Columbus, Ohio 43215, 
Statele Unite ale Americii 
 
  

2582 
2016.02.16 

 

3 Mărci 033481 
2013.07.12 

 
033482 

2013.07.12 

25725 
 
 

25726 

10/2013 
  8/2014 

 

(730)   
Laboratoire Théramex 
S.A.M., MC 
6, Avenue Albert II, 98000, 
Monaco 

(730)   
Teva Pharmaceuticals 
International GmbH, CH 
Schlüsselstrasse, 12, 8645 
Jona, Elveţia 
  

2583 
2016.02.16 

4 Mărci 001354 
1994.04.20 

 
 
 
 

002752 
1994.08.24 

 
006216 

1997.02.18 
 

006217 
1997.02.18 

 
006218 

1997.02.18 
 

2R 1948 
 
 
 
 
 

2R 1959 
 
 

R 5582 
 
 

R 5583 
 
 

R 5584 
 
 

  9/1995 
  2/2005 
  4//2006 
  8/2006 
  1/2007 
  8/2011 
11/2011 
  6/2014 

 
11/1997 
  5/1998 
  4//2006 
  8/2006 
  1/2007 
  2/2007 
  8/2011 
11/2011 

 

(730)   
H.J. Heinz Company,  
corporaţie din statul  
Pennsylvania, US 
One PPG Place, Suite 
3100, Pittsburgh, PA 15222, 
Statele Unite ale Americii 
 

(730)   
H.J. Heinz Company Brands 
LLC, US 
 
One PPG Place, Pittsburgh, 
PA 15222,  
Statele Unite ale Americii 
 
  

2584 
2016.02.17 
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006219 
1997.02.18 

 
006220 

1997.02.18 
 

023632 
2008.06.04 

 
023713 

2008.06.18 
 

023714 
2008.06.18 

 
023659 

2008.06.10 
 

029771 
2011.09.10 

R 5585 
 
 

R 5596 
 
 

18721 
 
 

18722 
 
 

18723 
 
 

18729 
 
 

22995 

 
 
 
 
 
 

12/2008 
11/2009 
11/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/2011 
  9/2012 

5 Mărci 007725 
1998.04.16 

 
 

007691 
1998.04.02 

 

R 6532 
 
 
 

R 6989 
 

  2/1999 
  8/1999 
  6/2008 

 
  9/1999 
  2/2000 
  7/2008 

(730)   
DEL MONTE CORPORA-
TION, US 
One Market Plaza, San- 
Francisco, CA 94105,  
Statele Unite ale Americii 

(730)   
Del Monte Foods, Inc., US 
One Maritime Plaza,  
San Francisco, California 
94111, Statele Unite ale 
Americii  

2585 
2016.02.18 

 

6 Mărci 028942 
2011.03.31 

 
028943 

2011.03.31 
 

23194 
 
 

23195 
 

  6/2011 
  8/2012 
11/2012 
  6/2013 

(730)   
BALIDES 
INCORPORATED, societate 
anonimă, PA 
Mossack Building, 54  
str., Panama City, Panama 
 

(730)   
ROZANOV Serghei, UA 
 
 
Str. Smolenskaia, 3, ap. 3, 
Kiev, Ucraina 
 
  

2586 
2016.02.18 

 

7 Mărci 005798 
1996.09.30 

 
 

006612 
1997.05.30 

 

R 5455 
 
 
 

R 6986 
 

  7/1997 
  3/1998 
11/2006 

 
  3/1998 
  1/1993 
  2/2008 

(730)   
BLIUC Victoria, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 2, 
bloc 1, ap. 71, MD-6801, 
Ialoveni, Republica Moldova 
 

(730)   
MACIUCA Mihail, MD 
Str. Entuziaştilor nr. 20,  
MD-6801, Ialoveni, Chişinău, 
Republica Moldova 

2587 
2016.02.18 

 

8 Mărci 003087 
1994.09.16 

 
 
 

009948 
2001.01.18 

 
009949 

2001.01.18 
 

2R 2221 
 

 
 
 

R 8386 
 

 
R 8387 

 

11/1995 
  4/2005 
  8/2013 
12/2014 

 
  7/2001 
12/2001 
  5/2011 
  8/2013 

(730)   
CERVECERIA MODELO, S. 
de R.L. de C.V., MX 
LAGO ALBERTO 156, COL. 
ANAHUAC  MEXICO, D.F., 
11320, Mexica 
 

(730)   
Modelo MKT de México, S. 
de R.L. de C.V., MX 
Lago Alberto No. 156,  
Colonia Anáhuac, México, 
Distrito Federal 11320, 
Mexica  

2588 
2016.02.18 

 

9 Marcă 027596 
2010.08.10 

 

22008 
 

11/2010 
  1/2012 

(730)   
SUPRACOLOR S.R.L., 
societate comercială, MD 
Str. Hristo Botev nr. 19,  
bloc 7, ap. 115,  
MD-2043, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)   
FERTILE-AGRO 
SOLUTION S.R.L., MD 
Str. O. Goga nr. 19, ap. 5, 
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 
  

2590 
2016.02.19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Marcă 023013 
2008.03.04 
 

18309 
 

11/2008              
8/2009 

(730)   
Cubist Pharmaceuticals,  
Inc., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
65 Hayden Avenue, 
Lexington, Massachusetts 
02421, Statele Unite ale Ame-
ricii 
 

(730)   
Merck Sharp & Dohme Corp., 
US 
 
 
One Merck Drive, Whitehouse 
Station,  
New Jersey 08889, Statele 
Unite ale Americii  

2591 
2016.02.24 

 

 
 
 

Lista contractelor de licen ţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  
de protecţie, date despre licenţiar, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă,  

numărul şi data înregistrării contractului 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
şi data 

depozitului 

Nr. 
titlului 

de  
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul  
de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Marcă  011978 
2002.10.02 

 

R 10749 
 

12/2003 
7/2004 
3/2008 
2/2013 
3/2013 

(730) 
47TH PARALLEL 
S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare 
şi Sfînt nr. 132,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(791) 
"A.B.C. GURMANDIS" 
S.R.L., MD 
Str. L. Tolstoi nr. 24/1, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

1. Licenţă 
neexclusivă. 
2. Termenul de 
acţiune al con-
tractului - perioada 
de valabilitate a 
mărcii. 
3. Teritoriul de 
acţiune al con-
tractului -  
Republica  
Moldova. 

2577 
2016.02.10 

2 Marcă 029114 
2011.04.18 

 

22785 
 

8/2011 
7/2012 
9/2012 
8/2014 

(730) 
TRANGA Andrei, 
MD 
Str. Ion Creangă  
nr. 14, bloc 1, ap. 1,  
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(791) 
"CIAO-CACAO" 
S.R.L., MD 
Str. E. Coca nr. 35/1, 
ap. 42, MD-2008, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
  

1. Licentă  
neexclusivă. 
2. Termenul de 
actiune al  
contractului - de 
la 01.01.2016 
pînă la 
01.01.2021. 
3. Teritoriul de 
acţiune al  
contractului - 
Republica  
Moldova. 

2578 
2016.02.11 

3 Marcă  035521 
2014.07.23 

 

26832 
 

9/2014      
5/2015 

 

(730) 
TRANGA Andrei, 
MD 
Str. Ion Creangă  
nr. 14, bloc 1, ap. 1, 
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(791) 
"CIAO-CACAO" 
S.R.L., MD 
Str. E. Coca nr. 35/1, 
ap. 42, MD-2008, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
  

1. Licenţă  
neexclusivă.  
2. Termenul de 
acţiune al  
contractului - de 
la 01.01.2016 
până la 
01.01.2024. 
3. Teritoriul de 
acţiune al  
contractului - 
Republica  
Moldova. 

2579 
2016.02.11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Marcă  035521 
2014.07.23 

 

26832 
 

9/2014 
5/2015 

(730) 
TRANGA Andrei, 
MD 
Str. Ion Creangă  
nr. 14, bloc 1, ap. 1,  
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(791) 
"TRABO-PLUS" 
S.R.L., MD 
Str. Puşkin nr. 32,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
  

1. Licenţă  
neexclusivă. 
2. Termenul de 
acţiune al  
contractului - de 
la 01.01.2016 
până la 
01.01.2024. 
3. Teritoriul de 
acţiune al  
contractului - 
Republica  
Moldova. 

2580 
2016.02.11 

5 Marcă  008715 
1999.06.24 

 

R 7421 12/1999 
  8/2000 
  4/2004 
  6/2009 
12/2015 

(730) 
VOLCU Oleg, MD 
 
Bd. Dacia nr. 18,  
ap. 19, MD-2043, 
Chişinău,  
Republica  
Moldova 
 

(791) 
IMPERIAL VIN S.A., 
MD 
MD-7330, Pleşeni, 
Cantemir, Republica 
Moldova 
  

1. Licenţă  
neexclusivă. 
2. Termenul de 
acţiune al  
contractului - de 
la 03.12.2015 
până la 
24.06.2019. 
3. Teritoriul de 
acţiune al  
contractului - 
Republica  
Moldova. 

2589 
2016.02.18 

 
 
 

FA9A Lista cererilor de brevet de inven ţie retrase 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

de brevet de invenţie, 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 retragerii Art.   

1 MD a 2013 0046 2013.07.15 1/2015 art. 51(2) 1 

 
 
 

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, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 

 
Nr.  
crt. 

Cod ST.3  
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr.  
BOPI  

Art. 

1 MD s 2014 0146 2014.11.27 - art. 51(6) 

2 MD s 2014 0147 2014.11.27  art. 51(6) 

3 MD s 2014 0114 2014.09.01  art. 51(6) 

4 MD s 2014 0123 2014.09.19  art. 51(6) 
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FC9Y Lista cererilor de brevet de inven ţie  

de scurt ă durat ă respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată   

cererea de brevet de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul  
din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr.  
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 MD s 2015 0055 2015.04.17 - art. 11 

2 MD s 2015 0115 2015.08.18 -  art. 11 

 
 
 

MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilir e) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 BAEV Oleg, MD;  
CERNEŢKY Serghei, MD;  
FROLOVA Janna, MD 

1929 a 2001 0347 2001.07.19 2015.07.19 

2 BAEV Oleg, MD;  
CERNEŢKY Serghei, MD;  
FROLOVA Janna, MD 

2075 a 2001 0343 2001.07.19 2015.07.19 

3 BAEV Oleg, MD;  
MENCER Emanuil, MD;  
FROLOVA Janna, MD;  
MOGHILKIN Victor, MD 

2084 a 2001 0344 2001.07.19 2015.07.19 

4 MEDITOR PHARMACEUTICALS LTD, IL 2447 a 2002 0139 2001.08.30 2015.08.30 

5 ŞCHILIOV Vladimir, MD 2649 a 2003 0215 2003.09.04 2015.09.04 

6 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; 
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3358 a 2006 0188 2006.07.14 2015.07.14 

7 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4117 a 2010 0113 2010.07.30 2015.07.30 

8 TOPALA Pavel, MD;  
OJEGOV Alexandr, MD;  
BEŞLIU Vitalie, MD;  
HÎRBU Arefa, MD;  
PÎNZARU Natalia, MD 

4325 a 2013 0051 2013.07.25 2015.07.25 
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MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul  

de restabilire a expirat 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 CEPOI Vasile, MD 2097 a 2002 0232 2002.09.13 2014.09.13 

2 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3538 a 2007 0260 2007.09.28 2014.09.28 

3 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE  
ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3718 a 2007 0248 2007.09.13 2014.09.13 

4 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 4092 a 2009 0098 2009.09.24 2014.09.24 

5 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 4100 a 2009 0099 2009.09.24 2014.09.24 

6 ŞCHILIOV Vladimir, MD;  
ŞCHILIOV Dumitru, MD 

4292 a 2012 0082 2012.09.28 2014.09.28 

 
 
 

ND4Y Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă 
al căror termen de valabilitate a fost prelungit 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, titularul, data expirării valabilităţii  
brevetului, data încetării termenului de valabilitate prelungit 

 
Nr.  
crt. 

(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(73) Titular Data expirării 
valabilităţii 
brevetului 

(18) Data  
încetării  

termenului  
de valabilitate 

prelungit 

1 169 s 2009 0218 2009.11.26 IVANOVSCHII Anatolii Alexeevici, UA;  
IVANOVSCHII Alexei Anatolievici, UA 

2015.11.26 2019.11.26 

2 266 s 2010 0078 2010.04.26 UNIVERSITATEA DE STAT  
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE  
"NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2016.04.26 2020.04.26 

3 395 s 2010 0215 2010.12.22 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

2016.12.22 2020.12.22 

4 411 s 2010 0176 2010.10.21 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

2016.10.21 2020.10.21 
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MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevetul  
de inven ţie prin neachitarea taxelor stabilite, conform  

articolului 60(5) din Legea nr. 50/2008  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, codul tipului de document, indicii de clasificare conform CIB,  

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea  
de acordare a brevetului, data decăderii din drepturi 

  
 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Codul 
tipului de  
document 

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

(22) 
Data  

depozit 

(45) 
Nr. BOPI 

 

Data 
decăderii  

din drepturi  
1 MD 4293 B1 B60R 13/10 (2006.01) 

B60Q 1/56 (2006.01) 
B60S 1/56 (2006.01) 

a 2012 0083 2012.09.28 7/2014 2012.09.28 

 
 

 
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 034358 2013.12.30 2016.02.19 Art. 46 4/2014 

2 034491 2014.01.17 2016.02.10 Art. 46 5/2014 

3 034591 2014.02.05 2016.02.19 Art. 46 3/2014 

4 034691 2014.02.25 2016.02.10 Art. 46 6/2014 

5 034813 2014.03.21 2016.02.19 Art. 46 7/2014 

6 034981 2014.04.22 2016.02.10 Art. 46 6/2014 

7 035284 2014.06.17 2016.02.10 Art. 46 7/2014 

8 035357 2014.07.01 2016.02.10 Art. 46 8/2014 

9 035405 2014.07.01 2016.02.19 Art. 46 8/2014 

10 035406 2014.07.01 2016.02.19 Art. 46 8/2014 

11 035408 2014.07.01 2016.02.19 Art. 46 8/2014 

12 035415 2014.07.09 2016.02.19 Art. 46 8/2014 

13 035429 2014.07.11 2016.02.24 Art. 46 9/2014 

14 035493 2014.07.18 2016.02.19 Art. 46 9/2014 

15 035494 2014.07.18 2016.02.19 Art. 46 9/2014 

16 035596 2014.08.11 2016.02.19 Art. 46 10/2014 

17 035597 2014.08.11 2016.02.19 Art. 46 10/2014 

18 035598 2014.08.11 2016.02.19 Art. 46 10/2014 

19 035600 2014.08.11 2016.02.19 Art. 46 10/2014 

20 035601 2014.08.11 2016.02.19 Art. 46 10/2014 

21 035602 2014.08.11 2016.02.19 Art. 46 10/2014 

22 035636 2014.08.15 2016.02.24 Art. 46 9/2014 

23 035648 2014.08.20 2016.02.19 Art. 46 11/2014 

24 035649 2014.08.20 2016.02.19 Art. 46 11/2014 

25 035726 2014.09.08 2016.02.19 Art. 46 12/2014 

26 035732 2014.09.09 2016.02.19 Art. 46 10/2014 
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27 035733 2014.09.09 2016.02.19 Art. 46 10/2014 

28 035735 2014.09.09 2016.02.19 Art. 46 10/2014 

29 035752 2014.09.11 2016.02.19 Art. 46 12/2014 

30 035848 2014.09.25 2016.02.24 Art. 46 12/2014 

31 035879 2014.10.01 2016.02.24 Art. 46 11/2014 

32 035888 2014.10.06 2016.02.10 Art. 46 11/2014 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data adoptării deciziei  

de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

 
Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Reproducerea mărcii 

(730) 
Solicitant, 

cod ST.3 OMPI 

Data expedierii  
deciziei  

de respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 034507 2014.01.21 FASHION TV Fashion TV LLC., US 
 

2016.02.09 3/2014 

2 035593 2014.08.11 AVTORSKOE 
KACESTVO 
CACESTVO 

PROVERENNOE 
VREMENEM 

EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
ntreprindere mixtă, MD 

2016.02.12 9/2014 

3 036161 2014.11.19 BAZALT SUPRATEN PLUS S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

2016.02.09 2/2015 

4 036220 2014.12.08 COROANA EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2016.02.11 1/2015 

5 036276 2014.12.18 SOLDI D'ORO LUIGIA 
PRIN IMP AR 

BOLŞACOV Andrei, MD 2016.02.11 3/2015 

6 036621 2015.02.26 RUSALKA ORIGINAL 
PREMIUM VODKA 8 
TIMES DISTILLED 
FROM SELECTED 

GRAIN 

ZOLOTOI AIST S.R.L.,  
întreprindere cu capital  
străin, fabrică de vinuri  
şi coniacuri, MD 

2016.02.11 4/2015 

7 036628 2015.03.02 PARTIDUL POPULAR 
EUROPEAN 

PARTIDUL LIBERAL  
DEMOCRAT din MOLDOVA, 
MD 

2016.02.11 4/2015 

8 036696 2015.03.16 SEREBREANÎI AIST MOLDAVSCHII STANDART 
S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, fabrică de 
vinuri şi divinuri, MD 

2016.02.16 4/2015 

9 036710 2015.03.20 SUNTEM MAI BUNI LINELLA S.R.L., MD 2016.02.29 4/2015 

10 036788 2015.03.27 GOLD RESERVE SVANTEVIT GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2016.02.11 5/2015 

11 036949 2015.04.30 B BOIAR WINE 
HOUSE PREMIUM 

QUALITY 

BOIAR GRUP S.R.L., MD 2016.02.16 5/2015 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv term enul  

de gra ţie) conform art. 16 (1) din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  

numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării  
conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 
de ordine 

al înregistrării 

(210) 
Numărul 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1  R 3841 004811 AGAT 2015.08.16 AGAT S.A., MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 42,  
MD-2075, Chișinău, Republica Moldova 

2  R 3874 004825 pentium 
PROCESSOR 

2015.08.22 INTEL CORPORATION, US 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California, 95052-8119, Statele Unite ale Americii 

3  R 4378 004784 YUZ 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
Los Conquistadores 2345, Providencia, Santiago, 
Chile 

4  R 4381 004776 CORONADO 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
Los Conquistadores 2345, Providencia, Santiago, 
Chile 

5  R 4384 004779 ORJAS 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
Los Conquistadores 2345, Providencia, Santiago, 
Chile 

6  R 4386 004780 VAN COOK 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
Los Conquistadores 2345, Providencia, Santiago, 
Chile 

7  R 4402 004783 RAFF 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
Los Conquistadores 2345, Providencia, Santiago, 
Chile 

8  R 4466 004782 HICKORY HILL 2015.08.04 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
Los Conquistadores 2345, Providencia, Santiago, 
Chile 

9  R 4507 004831 PERLĂ 2015.08.03 Institutul Naţional al Viei şi Vinului, MD 
Str. Grenoble nr. 128,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

10  R 4535 004817 VEC 2015.08.21 VOLOŞIN Nicolae, MD 
Str. Valea Crucii nr. 24, ap. 203,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

11  R 4538 004818 LOZA 2015.08.21 VOLOŞIN Nicolae, MD 
Str. Valea Crucii nr. 24, ap. 203,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

12  R 4549 004821 Poly Swing 2015.08.21 Henkel AG & Co. KGaA, DE 
Henkelstrasse 67, Düsseldorf - Holthausen,  
Germania 

13  R 4552 004839 OLD NAVY 2015.08.22 PAPASTRATOS CIGARETTE 
MANUFACTURING COMPANY, GR 
Mavromichali & Gravias, 185 45 Piraeus, Grecia 

14  R 4557 004841 RALLY  
AMERICAN BLEND  

FULL FLAVOR 

2015.08.22 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia 

15  R 4643 004810 CAMEL CLUB 2015.08.15 Transnational Service, Inc., US 
1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, 
Delaware, Statele Unite ale Americii 

16  R 4726 005066 CRICOVA 
SPARKLING WINE 

BRUT 

2015.08.10 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 
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17  R 4727 005067 CRICOVA 
SPARKLING WINE 

SEMI-SWEET 

2015.08.10 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

18  R 4915 004958 Rothmans 
Lights 

2015.08.25 ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, CH 
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia 

19  R 5056 004842 Colt 2015.08.22 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia 

20  R 5470 004840 PRESIDENT 
FINE AMERICAN 

BLEND 

2015.08.22 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Elveţia 

21  13255 017566 SHAMIS 2015.08.10 HI-TECH PATENT-POOL S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare cel Sfînt  nr. 184, ap. 13,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

22  13256 017567 HI- 
TECH  

PATENT- 
POOL 

2015.08.10 HI-TECH PATENT-POOL S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 184, ap.13,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

23  13439 017536 SELGROS 2015.08.03 GRAMA Eduard, MD 
Str. Alecu Russo nr. 59, bloc 3, ap. 65,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

24  13440 017617 GOLDEN APPLE  
ЗОЛОТОЕ 
яблоко 

2015.08.15 FABRICA DE CONSERVE DIN CAMENCA, 
societate pe acţiuni de tip închis, MD 
Str. Kirov nr. 7,  
MD-6600, Camenca, Republica Moldova 

25  14247 017657 ebun 2015.08.23 MOMAT Oleg, MD 
Str. Ginta Latină nr. 21, bloc 1, ap. 16,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

26  14335 017519 MS 
MEDIA 

SECURITY 

2015-08-01 Media Security S.R.L., MD 
Str. Colina Puşkin nr. 4,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

27  14336 017564 SPLIT 
СПЛИТ 

2015.08.08 MASTER GAME S.R.L., MD 
Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 84,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

28  14338 017575 SHAUER  
PRODUCT 

2015.08.08 Obşcesto s ogranicennoi otvetstvennostiu 
"SHAUER GRUPP", BY 
per. Cozlova, 7A, comn. 16, 220037, Minsk, 
Belarus 

29  14339 017580 КУРЖАНСКОЕ 2015.08.08 TerA-Vin S.A., MD 
MD-6715, Iserlia, Basarabeasca,  
Republica Moldova 

30  14340 017582 ТРЕПЕТ  
ДУШИ 

2015.08.08 TerA-Vin S.A., MD 
MD-6715, Iserlia, Basarabeasca,  
Republica Moldova 

31  14341 017604 ГЛИНТВЕЙН 
БОСТАВАН 

2015.08.16 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

32  14342 017605 EFFECT 2015.08.12 MOMAT Oleg, MD 
Str. Ginta Latină nr. 21, bloc 1, ap. 16,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

33  14369 017505 LEA GRANDA 2015.08.01 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

34  14401 017631 Love  
plus 

2015.08.17 SOCIAL MARKETING SOLUTIONS S.R.L., RO 
Str. George Călinescu nr. 13, etaj 4, sector 1, 
Bucureşti, România 

35  14405 017640 SKYWARDS 2015.08.17 Emirates, AE 
Emirates Group Headquarters, P.O. Box 686, 
Dubai, Emiratele Arabe Unite 

36  14406 017641 WA eXcelLent 2015.08.29 GHEBEŞT Irina, MD 
Str. N. Titulescu nr. 47, ap. 127,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

37  14409 017653 VALEA  
FLORILOR 

2015.08.19 V.S. - EXPORT S.R.L., MD 
Str. Pandurilor nr. 23, ap. 49,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
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38  14410 017654 STĂPÎNUL MESEI 2015.08.19 GARIUC Cornel, MD 
MD-4925, Iabloana, Glodeni, Republica Moldova 

39  14412 017660 ЗОЛУШКА 
ZOLUSHKA 

2015.08.23 RINER-COM S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 55, ap. 32,  
MD-3102, Bălţi, Republica Moldova 

40  14413 017663 СТАРАЯ КОЛОДА 2015.08.25 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

41  14414 017664 КОКЕТКА 2015.08.25 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

42  14415 017665 COQUETTE 2015.08.25 UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

43  14428 017529 Marcă  
tridimensională 

2015.08.03 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

44  14434 017561 СТИЛЬ ЖИЗНИ  
ОТ БОСТАВАН 

2015.08.10 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

45  14435 017596 Marcă  
tridimensională 

2015.08.11 CABIGRUP S.R.L., MD 
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

46  14436 017597 Marcă  
tridimensională 

2015.08.11 CABIGRUP S.R.L., MD 
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

47  14437 017599 ОТДЫХАЕМ 
ВМЕСТЕ 

2015.08.10 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

48  14439 017608 GB  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
И ЭКСПОРТЕР 
НАТУРАЛЬНЫХ 

ВИН 

2015.08.12 GB & Co S.R.L., societate comercială,  
companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

49  14443 017621 Lord  
FOOD  

INTERNATIONAL 
LTD 

2015.08.18 EUROCOMPRODEX S.R.L., MD 
Str. Bulgară nr. 31A,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

50  14477 017546 WWW. Etiketka.md  
ART STUDIO 

2015.08.04 VAPOS GRUP S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Moscova nr. 21, 
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

51  14483 017678 TOPFIELD 2015.08.26 Topfield Co., Ltd., KR 
4th Fl., Deoksan Bldg., 260-4, Seohyun-dong, 
Bundang-ku, Seongnam, 463-824 Gyeonggi-do, 
Republica Coreea 

52  14497 017594 Marcă  
tridimensională 

2015.08.11 CABIGRUP S.R.L., MD 
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

53  14498 017595 Marcă  
tridimensională 

2015.08.11 CABIGRUP S.R.L., MD 
Str. Aşhabad nr. 125, of. 2,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

54  14506 017686 РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ 2015.08.26 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 

55  14511 017689 RIGHT 2015.08.30 GALLAHER SWEDEN AB, SE 
Box 1412, 11184 STOCKHOLM, Suedia 

56  14512 017690 Blend 2015.08.30 GALLAHER SWEDEN AB, SE 
Box 1412, 11184 STOCKHOLM, Suedia 

57  14538 017593 Fabrica de mezeluri  
A.S. SCÎNTEIA 

2015.08.12 A.S. SCÎNTEIA S.R.L., MD 
Str. Cicera nr. 15,  
MD-2039, Truşeni, Republica Moldova 
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58  14545 017609 Car4U 2015.08.12 MENAX-AUTO S.R.L., MD 
Str. Belgrad nr. 19/3, ap. 69,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

59  14551 017651 ВЕЧЕРА & 
ВЫХОДНЫЕ 

2015.08.18 ORANGE MOLDOVA S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

60  14554 017525 ENKATSU 2015.08.01 OLŞEVSKI Vladimir, MD 
Str. Kiev nr. 16, bloc 4, ap. 10,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

61  14555 017527 VAN-BAG 2015.08.01 OLŞEVSKI Vladimir, MD 
Str. Kiev nr. 16, bloc 4, ap. 10,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

62  14584 017504 ВИНОГРАДНОЕ 
ДИВО  

VINOGRADNOE 
DIVO 

2015.08.01 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

63  14587 017534 Marcă  
tridimensională 

2015.08.03 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

64  14588 017577 ИСЕРЛИЙСКАЯ 
ЛОЗА 

2015.08.08 TerA-Vin S.A., MD 
MD-6715, Iserlia, Basarabeasca, Republica 
Moldova 

65  14589 017672 КЛËВИКИ 2015.08.26 SoloMia., Obscestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu sovmestnoe ucrainsco-
angliiscoe predprieatie s inostrannoi investiţiei, 
UA 
Ul. Mecinikova, 8, kv. 22, g. Kiev, 01023, Ucrai-
na 

66  14713 017610 Intelligent 
Beauty 

2015.08.12 Frumuseţe Inteligentă S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Bd. Dacia nr. 2, ap. 79,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

67  14781 017570 Marcă  
tridimensională 

2015.08.05 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

68  14878 017632 kuper 2015.08.17 BAHAREV Igor, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 100,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

69  14972 017572 SALUS 2015.08.05 JUNVERDAM S.R.L., societate comercială, MD 
Str-la Burebista nr. 2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

70  15002 017562 HIT 101.7 FM 2015.08.05 RADIO HIT S.R.L. 
Str. Nicolai Dimo nr. 7, bloc 3, ap. 123,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

71  15003 017669 ВОЛШЕБЫЙ КРАЙ 2015.08.26 STANCU  Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

72  15033 017554 ОГНЕННАЯ 
ВОДА 

2015.08.04 ALCOLUX S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei,  
Republica Moldova 

73  15066 017543 HIDALGO 2015.08.01 GHEBA PRIM S.R.L., MD 
Str. Ismail nr. 30,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

74  15067 017565 ТРИ ТОЛСТЯКА 2015.08.04 RAVIX GRUP S.R.L., MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

75  15100 017611 PALL MALL 2015.08.12 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

76  15179 017612 Pentru o viaţă   
mai buna! 

2015.08.15 BUDIGAI Iuri, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 10, ap. 111,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
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77  15390 017600 LADY`S DESIRE 2015.08.10 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

78  15563 017644 MMC 2015.08.18 AUTOTEXTAL S.R.L., MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 1,  
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 

79  15565 017652 SEARA &  
WEEKEND 

2015.08.18 ORANGE MOLDOVA S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

80  15658 017643 ЗЕЛЕНАЯ  
АПТЕКА 

2015.08.26 ZAT "ELFA", UA 
Vul. Semii Sosninîh nr. 9, UA-03680, Kyiv, 
Ucraina 

81  15845 017542 SAKURATUR 2015.08.04 SAKURA-TUR S.R.L., MD 
Str. Armenească nr. 29, of. 19,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

82  16823 017903 ЩЕДРИЙ ДАР 2015.08.29 Limited Liability Company "Kernel-Capital", UA 
16 Nemirovich-Danchenko St., Kyiv, 01133, 
Ucraina 

 

 
 
 

Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora  
expir ă în august 2016 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111)  
Numărul  
de ordine  

al înregistrării 

(210) 
Numărul  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 2R 35 000286 NIVEA 2016.08.02 BEIERSDORF, AG, DE 

2 2R 376 001502 SARATOGA 2016.08.27 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 

3 R 4473 005720 TEXACO 2016.08.14 Chevron Intellectual Property LLC, US 

4 R 4514 005656 Marcă figurativă 2016.08.01 Zona antreprenoriatului liber 
"EXPO-BUSINESS-CHIŞINĂU", MD 

5 R 4517A 005706 Izvoraş 2016.08.14 Ministerul Agriculturii şi Industriei  
Alimentare al Republicii Moldova, MD 

6 R 5112A 005708 Floare 2016.08.14 Ministerul Agriculturii şi Industriei  
Alimentare al Republicii Moldova, MD 

7 R 5209 005665 SATIN CARE 2016.08.02 The Gillette Company, US 

8 R 5234 005728 MILKY WAY SANDWICH 2016.08.23 MARS, INCORPORATED, US 

9 R 5242 005677 CHAIRMAN 2016.08.06 SSANGYONG MOTOR COMPANY, KR 

10 R 5282 005675 UNIFLOTT 2016.08.06 Knauf Gips KG, DE 

11 R 5283 005676 PERLFIX 2016.08.06 Knauf Gips KG, DE 

12 R 5296 005878 Q&Q 2016.08.28 CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA 
(CITIZEN WATCH CO., LTD), JP 

13 R 5297 005882 DOGAN 2016.08.23 DOGAN GIDA SAN. VE TIC. A.S., TR 

14 R 5314 005879 CITIZEN 2016.08.28 Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., JP 

15 R 5344 005700 DIPLOMAT 
ДИПЛОМАТ 

2016.08.15 BÎRNAZ Valentin, MD 

16 R 5454 005701 SENATOR 
СЕНАТОР 

2016.08.15 CHIRMICI Denis, MD 

17 R 5598 005666 Comfort - Mate 2016.08.02 Berol Corporation, corporaţie  
din Delaware, US 
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18 R 5599 005809 Marcă figurativă 2016.08.19 Reuters Limited, GB 

19 R 5649 005673 KNAUF 2016.08.06 Knauf Gips KG, DE 

20 R 5650 005674 knauf 2016.08.06 Knauf Gips KG, DE 

21 R 5814 005680 EXPO-BUSINESS-
CHIŞINĂU 

2016.08.08 Zona Antreprenoriatului Liber 
"EXPO-BUSINESS-CHIŞINĂU", MD 

22 R 5865 005730 ADT 2016.08.24 ADT SERVICES AG, CH 

23 R 5877 005710 CONSUL 2016.08.14 AROMA S.A., MD 

24 R 5900 005668 5 2016.08.02 UZINA BIOCHIMICĂ DIN BĂLŢI S.A., 
MD 

25 R 6076 005813 Ява  2016.08.12 Open Joint Stock Company  
"British American Tobacco-Yava", RU 

26 R 6085 005716 Marcă tridimensională 2016.08.19 BP p.l.c., GB 

27 15595 019820 RIZR 2016.08.03 MOTOROLA, INC., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului  
Delaware, US 

28 15596 019821 KRZR 2016.08.03 MOTOROLA, INC., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului  
Delaware, US 

29 15697 019813 cigoutlet.net 2016.08.08 ALANIUS PRO S.R.L., MD 

30 15698 019814 ТАЙКЕРБ 2016.08.03 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 

31 15699 019815 ТАЙКИНЕРБ 2016.08.03 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 

32 15700 019816 ТАЙВЕРБ 2016.08.03 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 

33 15701 019819 MOTOKRZR 2016.08.03 MOTOROLA, INC., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului  
Delaware, US 

34 15702 019823 MOTORIZR 2016.08.03 MOTOROLA, INC., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului  
Delaware, US 

35 15703 019830 RENU 2016.08.07 BAUSCH & LOMB INCORPORATED, 
US 

36 15704 019831 PUREVISION 2016.08.07 BAUSCH & LOMB INCORPORATED, 
US 

37 15705 019832 OCUVITE 2016.08.07 BAUSCH & LOMB INCORPORATED, 
US 

38 15706 019837 ФУРШЕТ 2016.08.10 STANCU Eugeniu, MD 

39 15707 019839 MOTOFONE 2016.08.09 MOTOROLA, INC., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului  
Delaware, US 

40 15708 019844 GINGA 2016.08.11 Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 

41 15710 019850 PAPARAZZI 2016.08.17 MORENDOC S.R.L., MD 

42 15711 019863 CAFFÈ NERO 2016.08.11 Caffè Nero Group Plc, GB 

43 15712 019869 BARALGEZIC 
БАРАЛГЕЗИК 

2016.08.15 METATRON, societate pe acţiuni, MD 

44 15713 019898 MASTERCARD 
WORLDWIDE 

2016.08.18 MasterCard International Incorporated,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 

45 15714 019902 ФЕРИНЪЕКТ 2016.08.18 Vifor (International) AG, Ltd., Inc., CH 

46 15715 019912 STARBUCKS 2016.08.25 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 

47 15716 019922 baby lock 2016.08.30 Juki Co., Ltd., JP 

48 15785 019731 CARDIODEP  
КАРДИОДЕП 

2016.08.01 DEPOFARM S.R.L., MD 

49 15786 019732 FORMIDRON  
ФОРМИДРОН 

2016.08.01 DEPOFARM S.R.L., MD 

50 15805 019736 Arhitectural Studio 
Didencul proiect 

2016.08.03 DIDENCUL Dumitru, MD 

51 15815 019788 paninella 2016.08.01 LINELLA S.R.L., MD 

52 15817 019807 COFFEEMANIA 2016.08.02 SCVORŢOV Igor, MD 

53 15818 019808 CASA ROMANO 2016.08.02 SCVORŢOV Igor, MD 
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54 15819 019818 65 2016.08.03 Public Joint-Stock Company  

"Kyiv Cardboard and Paper Mill", UA 
55 15820 019829 CRAZY HORSE Lounge 

cafe 
2016.08.04 HARITONOV Oleg, MD 

56 15821 019834 Крошка 2016.08.07 International Business Company  
"Nutritek International, Corp.", VG 

57 15822 019852 Marcă figurativă 2016.08.10 Shenyang SBT Technology & 
Development Co., Ltd., CN 

58 15823 019857 DODGE 2016.08.10 FCA US LLC, (a limited liability company 
organized and existing under the laws of 
the State of Delaware), US 

59 15824 019858 MOPAR 2016.08.10 FCA US LLC, (a limited liability company  
organized and existing under the laws  
of the State of Delaware), US 

60 15825 019860 JEANS TOWN  
JEANSoвый город -  
это ТВОЙ город 

 

2016.08.14 DMITRIC Igor, MD 

61 15826 019868 NIMOSOL  
НИМОСОЛ 

2016.08.15 METATRON S.A., MD 

62 15827 019870 LACTACID  
ЛАКТАЦИД 

2016.08.15 METATRON S.A., MD 

63 15828 019871 OMES 
OMEС 

2016.08.15 METATRON S.A., MD 

64 15829 019891 SOARE PENTRU  
FIECARE 

2016.08.16 Maurt S.R.L., MD 

65 15830 019894 LESPORTSAC 2016.08.16 Le Sportsac, Inc., (a Nevada Corporation), 
US 

66 15831 019899 THE HEART  
OF COMMERCE 

2016.08.18 Mastercard International Incorporated,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 

67 15832 019909 KT & G 2016.08.23 KT&G Corporation, KR 
68 15833 019916 AUTO HIT 2016.08.29 ŞATOV Iuri, MD 
69 15904 019855 ПРЕЗИСТА 2016.08.10 JANSSEN R&D IRELAND, IE 
70 15906 019881 СВЯЗНОЙ 

SVIAZNOI 
2016.08.16 COJOCARU Andrian, MD 

71 15910 019890 GRADUS 2016.08.16 Spirits Product International Intellectual 
Property B.V., LU 

72 15956 019973 RĂSĂRIT 2016.08.16 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 
73 16060 019824 BISEPTOCID-RNP 2016.08.09 RNP Pharmaceuticals S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
74 16075 019888 ФАРТИТЬ БО 

ХРУСТИТЬ 
2016.08.16 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 

S.A., CH 
75 16090 019876 ДУША МОНАХА 2016.08.15 VOLCU Oleg, MD 
76 16091 019877 СИЛА ЗЛАКОВ 2016.08.15 SoloMia., Obscestvo s ogranicennoi 

otvetstvennostiu sovmestnoe ucrainsco-
angliiscoe predprieatie s inostrannoi 
investiţiei, UA 

77 16092 019882 AUGUST 2016.08.16 OSMATESCU Ghenadie, MD 
78 16093 019883 RUN PIXEL 2016.08.24 PROSLAV GRUP S.R.L., MD 
79 16094 019900 MASTERCARD  

WORLDWIDE.  
THE HEART OF  
COMMERCE. 

2016.08.18 MasterCard International Incorporated,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 

80 16095 019905 OTIZOL 2016.08.22 Bayer Consumer Care AG, CH 
81 16096 019906 SLEEPEX 2016.08.22 Bayer Consumer Care AG, CH 
82 16097 019907 FEMIZOL 2016.08.22 Bayer Consumer Care AG, CH 
83 16098 019923 MEASURE MAP 2016.08.30 Google Inc., US 
84 16099 019924 SKETCHUP 2016.08.30 Google Inc., US 
85 16201 019825 AMPIOX-RNP 2016.08.09 RNP Pharmaceuticals S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
86 16202 019901 BELKOSMEX  

MИНСK КОСМЕТИКА 
2016.08.18 Proizvodstvenno - kommerceskoe 

obscestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiiu "Belkosmex", BY 
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87 16226 019842 Office 5 2016.08.16 OFFICE FIVE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

88 16227 019846 CONFUCIUS 2016.08.29 DEVELOPMENT CENTER FOR 
TEACHING CHINESE AS A FOREIGN 
LANGUAGE OF THE MINISTRY OF 
EDUCATION P.R.C., CN 

89 16228 019847 Marcă figurativă 2016.08.29 DEVELOPMENT CENTER FOR 
TEACHING CHINESE AS A FOREIGN 
LANGUAGE OF THE MINISTRY OF 
EDUCATION P.R.C., CN 

90 16229 019873 DURAGRA  
ДЮРАГРА 

2016.08.15 Metatron, societate pe acţiuni, MD 

91 16320 019812 TAZO 2016.08.02 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 

92 16513 019919 MOLDOVIŢA 2016.08.30 MOLDOVIŢA, centru folcloric,  
asociaţie obştească, MD 

93 16684 019853 Marcă figurativă 2016.08.10 Shenyang SBT Technology & 
Development Co., Ltd., CN 

94 16685 019854 Ruyan 2016.08.10 Shenyang SBT Technology & 
Development Co., Ltd., CN 

95 16686 019879 KWEICHOW MOUTAI 2016.08.15 China Kweichow Moutai Distillery  
(Group) Co., Ltd., CN 

96 17086 019833 ASP 2016.08.07 Fisher-Rosemount Systems, Inc.,  
a Delaware corporation, US 

97 17087 019840 BOMBA CU VITAMINE  
ESTE ORA ORANGE  

A B MG CA C 

2016.08.10 MOISEI Natalia, MD 

98 17165 019836 GOOD 2016.08.08 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

99 17227 019887 REGAL 2016.08.16 REGAL ELECTRONIC S.R.L.,  
societate comercială, MD 

100 17297 019835 GOOD 2016.08.08 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

101 17298 019859 АФИША 2016.08.29 АФИША ТВ S.R.L.,  
revistă, publicaţie periodică, MD 

102 17299 019867 GRIPNIL  
ГРИПНИЛ 

2016.08.15 Metatron S.A., MD 

103 17300 019892 S 2016.08.16 Skechers U.S.A. Inc.II,  
corporaţie din statul Delaware, US 

104 17301 019893 SKECHERS 2016.08.16 Skechers U.S.A. Inc.II,  
corporaţie din statul Delaware, US 

105 17302 019897 ORGANIQUE BY  
HIMALAYA 

2016.08.17 MMI Corporation, corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor Insulelor 
Caimane, KY 

106 17303 019925 ДОМАШНИЙ 
КОСМЕТОЛОГ 

2016.08.30 Proizvodstvenno-kommerceskoe 
obscestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiiu "Belkosmex", BY 

107 17304 019927 MIRIELLE 2016.08.30 Proizvodstvenno-kommerceskoe 
obscestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiiu "Belkosmex", BY 

108 17381 019856 CHRYSLER 2016.08.10 FCA US LLC, (a limited liability company  
organized and existing under the laws  
of the State of Delaware), US 

109 17424 019862 SELIPO  
СЕЛЬПО 

2016.08.11 GHERASIM Alexandru, MD 

110 17607 019926 TEEBAUM 2016.08.30 Proizvodstvenno - kommerceskoe 
obscestvo s ogranicennoi 
otvetstvennositiu Belkosmex, BY 

111 17693 019957 JAKOPARTS 2016.08.21 Herth + Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. 
KG, DE 
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112 17908 019878 КАШКА МИНУТКА 2016.08.15 SoloMia, Obscestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu sovmestnoe ucrainsco-
angliiscoe predprieatie s inostrannoi 
investiţiei, UA 

113 18260 019915 MOBIL 1 CENTER 2016.08.28 Exxon Mobil Corporation, US 

114 18673 019861 ARTEMIDA 2016.08.11 VRABIE Iulian, MD 

115 19042 019817 VitaPharm com 2016.08.04 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

116 19201 019913 MOBIL AUTOCARE 2016.08.28 Exxon Mobil Corporation, US 

117 19202 019914 MOBIL 2016.08.28 Exxon Mobil Corporation, US 

118 19952 019851 BAUSCH & LOMB 2016.08.09 BAUSCH & LOMB INCORPORATED, 
US 

119 22174 030106 CLASSIC 2016.08.29 Rautaruukki Oyj, FI 
 
 
 

 

 
 

FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de retragere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 
 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi modele industriale 

 

Data  

de retragere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2014 0050 2014.08.15 1 2016.02.08 11/2014 

2 f 2014 0054 2014.09.03 2 2016.02.05 11/2014 

 
 
 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
(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) 
(numărul desenului şi modelului 

industrial) 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2015 0017 2015.03.19 2 (5, 6) 2016.02.26 5/2015 
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al c ăror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de gra ţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007  

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 SINCIUC Natalia, MD 

Bd. Dacia nr. 2, ap. 79,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

1328 f 2010 0080 2010.08.26 2015.08.26 

 
 
 

FF4L Lista cererilor de înregistrare a desenelor/mo delelor  
industriale care con ţin solicitarea de amânare a public ării  

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, data de expirare a 

termenului de amânare a publicării, solicitantul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

 
Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(46) 
Data  

de expirare  
a termenului  
de amânare 

(71) 
Solicitant,  cod ST.3 OMPI 

1 f 2015 0098 2015.11.21 2017.11.21 FCA ITALY S.P.A., IT 
Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135, Torino, Italia 

2 f 2015 0099 2015.11.21 2017.11.21 FCA ITALY S.P.A., IT 
Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135, Torino, Italia 

 
 
 

Lista eratelor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 

datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate 
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Marcă 017667 
 

R 14417 6/2012 1. Sublicenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune a contrac-
tului - perioada de valabilitate a 
mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune - Republica 
Moldova, mun. Chişinău, MD-2026, 
bd. Dacia, bloc - 80/3,"Aeroport 
Moldova", etajul 2, număr local 165, 
suprafaţa localului 131m pătraţi. 

1. Sublicenţă neexclusivă. 
2. Termenul de acţiune al  con-
tractului de la 03.05.2012 până 
la 03.05.2017. 
3. Teritoriul de acţiune - Republica 
Moldova, mun. Chişinău, MD-
2026, bd. Dacia, bloc - 80/3,  
"Aeroport Moldova", etajul 2, 
număr local 165, suprafaţa  
localului 131m pătraţi. 
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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 2016, în privin ţa cărora  
procedura a fost finalizat ă  

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 

1 Marcă 
internaţională 

 
PUTINOFF 

 
IR 820273 
2003.12.03 

 
Lidl Stiftung & Co. 

KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. 
KG, DE 

2015.12.01 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.25 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.10.06. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

2 Marcă 
internaţională 

 
IR 1209042 
2014.05.15 

 
Lidl Stiftung & Co. 

KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. 
KG, DE 

2015.10.26 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.25 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.08.21 şi se accept ă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 30.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

3 Marcă naţională 
 

RED 
COLLECTION 

 
036099 

2014.11.12 
 

Shulton, Inc., US 

Shulton, Inc., US 2015.12.07 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.25 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.10.06. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

4 Marcă naţională 
 

SPUTNIK 
 

036188 
2014.11.24 

 
COJOCARU 
Svetlana, MD 

COJOCARU 
Svetlana, MD 

2015.10.16 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.25 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.08.11. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 
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5 Marcă naţională 
 

NOVA POSHTA 
 

036033 
2014.10.30 

 
Tovarystvo z 
obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu 
"NOVA POSHTA", 

UA 

Tovarystvo z 
obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu 
"NOVA POSHTA", 

UA 

2015.12.10 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.25 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.10.29 şi se accept ă 
înregistrarea mărcii solicitate în baza art. 6 
quinquies al Convenţiei de la Paris pentru 
protecţia proprietăţii industriale, pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere din 
clasele 35, 38, 39, 42, fără extinderea 
dreptului exclusiv asupra fiecărui element 
verbal în parte "NOVA", "POSHTA". 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

6 Marcă naţională 
 

CANTI 
 

036182 
2014.11.25 

 
BULGARI 

WINERY S.R.L., 
întreprindere cu 

capital străin, MD 

BULGARI 
WINERY S.R.L., 
întreprindere cu 

capital străin, MD 

2015.12.17 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.25 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.11.11. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

7 Marcă naţională 
 

ASTRU 
 

034135 
2013.11.26 

 
INTER-TABAC 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

INTER-TABAC 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

2015.09.15 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.25 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.08.19. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

8 Marcă naţională 
 

 
 

016204 
2005.02.10 

 
Nr. certificat 

13795 
 

GHERAFAM 
S.R.L., MD 

GHERAFAM 
S.R.L., MD 

2015.11.27 
Repunerea  
în dreptul  

de a reînnoi 
marca 

2016.02.26 1. Se repune  în drepturi titularul mărcii nr. 
13795 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va achita 
taxa pentru reînnoirea valabilităţii certificatului 
de înregistrare a mărcii pe o perioadă de 10 
ani pentru o clasă de produse şi servicii - 250 
euro şi pentru fiecare clasă de produse şi 
servicii, depăşind 1 - 50 euro (4x50=200 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 - 225 euro 
pentru acordarea unei perioade de graţie de 6 
luni pentru reînnoirea valabilităţii certificatului 
de înregistrare a unei mărci individuale (p. 42 
din Hotărârea menţionată), total - 675 euro .  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menţionate pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă titularul nu a preluat sau nu 
a transmis în condiţiile legale dreptul său până 
la data plăţii şi este o întreprindere care 
întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. (2-4) 
din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii. 
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9 Marcă naţională 
 

ASCONI AGOR 
 

036021 
2014.10.28 

 
SÎRBU Anatolie, 

MD 

SÎRBU Anatolie, 
MD 

2015.10.26 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, în 
temeiul permisiunii prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.08.24 şi se accept ă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 33. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

10 Marcă naţională 
 

 
 

035230 
2014.06.04 

 
CHIRMICI Denis, 

MD 

CHIRMICI Denis, 
MD 

2015.05.29 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.26 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.04.29. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

11 Marcă naţională 
 

VITA VUIM 
 

036638 
2015.03.03 

 
VITA VUIM 
S.R.L., MD 

VITA VUIM 
S.R.L., MD 

2015.12.01 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.10.29 şi se accept ă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
serviciilor revendicate în cerere din clasa 35. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

12 Marcă naţională 
 

ROBINSON 
 

033743 
2013.09.17 

 
ILCENCO 

Vsevolod, MD 

ILCENCO 
Vsevolod, MD 

2015.06.26 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.03.31 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

13 Marcă naţională 
 

 
035414 

2014.07.09 
 

CHIOSE-COM 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

CHIOSE-COM 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

2015.10.09 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.26 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.08.11. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

14 Marcă 
internaţională 

 
CALIFORNIA 

 
IR 1190529 
2013.12.06 

 
Coast Research 

LLC, US 

Coast Research 
LLC, US 

2015.12.01 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.26 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.09.14. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
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15 Marcă 
internaţională 

 
IR 1214704 
2014.03.10 

 
"CHERIE" LLC, 

GE 

"CHERIE" LLC, 
GE 

2015.10.19 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.08.13 şi se accept ă 
protecţia mărcii solicitate pentru următoarele 
produse din clasa 30:  "cafea". 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

16 Marcă 
internaţională 

 
IR 1215525 
2014.01.30 

 
Oliinyk Oleksandr 

Petrovych, UA 

Oliinyk Oleksandr 
Petrovych, UA 

2015.12.02 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2016.02.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.10.07 şi se accept ă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasele 
11, 20. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

17 Marcă 
internaţională 

 
ESTEL Haute 

Couture 
 

IR 1192661 
2013.12.17 

 
UNICOSMETIC 

Company Limited, 
RU 

UNICOSMETIC 
Company Limited, 

RU 

2015.10.09 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.02.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.03.27 şi se accept ă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 03, 
dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale "Haute Couture".  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

 
 



1
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IX 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
Court decisions 



       MD - BOPI 3/2016  

 168 

 
Cu privire la men ţinerea sechestrului 

asupra OPI înregistrate pe numele 
titularului ADOX-IRS S.R.L. 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Igor Doroftei nr. 064-613/16 din 17.02.2016 

privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2-4946/14 din 25.05.2015, emis de Judecătoria 
Centru mun. Chişinău, prin care s-a dispus interzicerea AGEPI efectuarea oricăror acte în privinţa bunurilor 
debitorului ADOX-IRS S.R.L., c/f 1007600075545: 
             - se menţine sechestrul asupra mărcii nr. 18623 din 22.05.2008, înregistrată pe numele titularului 
ADOX-IRS S.R.L., c/f 1007600075545, str. George Meniuc nr. 46, MD-2009, Chişinău, Republica 
Moldova, aplicat conform Ordinului Directorului General AGEPI nr. 11 din 29.01.2016, în temeiul Încheierii 
Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-498/2016 din 12.01.2016. 
 
 
 

Cu privire la aplicarea interdic ţiei 
asupra OPI înregistrate pe numele 

titularului STANDART GRUP S.R.L., 
revist ă, publica ţie periodic ă 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1381/16 din 12.02.2016 

privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2-2254/14 din 01.04.2014 emis de Judecătoria 
Centru şi aplicarea interdicţiei pe bunurile debitorului SRL STANDART GRUP, c/f 1007600060882: 

- se aplică interdicţia asupra mărcii nr. 17721 din 16.11.2007, înregistrată pe numele titularului 
STANDART GRUP S.R.L., revistă, publicaţie periodică, str. A. Şciusev nr. 11, bloc 1, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării interdicţiei, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. 17721, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la ridicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele 
titularului PAR ŞE-TUTUN S.R.L. 

 
Întru executarea Hotărârii Colegiului specializat al Curţii de Apel Chişinău din 18.02.2016 (dosar 

nr. 2i-749/15) prin care s-a dispus anularea măsurilor de asigurare aplicate pe bunurile debitorului PARŞE-
TUTUN S.R.L., c/f 1002606001330: 
           - se ridică sechestrul aplicat asupra cererilor de înregistrare a mărcilor cu nr. depozit 037987 din 
27.11.2015, nr. depozit 037988 din 27.11.2015 şi asupra mărcii nr. R 11227 din 18.09.2003, 
solicitant/titular PARŞE-TUTUN S.R.L., c/f 1002606001330, Str. Renaşterii Naţionale nr. 19”a”, MD-3505, 
Orhei, Republica Moldova, în baza Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 01.12.2015 (nr. dosar 2i-49/15), 
prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 228 din 16.12.2015; 

- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al cererilor de înregistrare a mărcilor cu nr. 
depozit 037987 din 27.11.2015, nr. depozit 037988 din 27.11.2015 şi al mărcii nr. R 11227 din 18.09.2003, 
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.  
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Cu privire la ridicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele 

titularului SRL „BAJURA-COM” 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/9R/16 din 19.02.2016 
privind anularea măsurilor de asigurare asupra debitorului SRL „BAJURA-COM”, c/f 1002600010723:  
           - se ridică sechestrul aplicat asupra mărcii nr. 14459 din 19.04.2005, înregistrată pe numele 
titularului „BAJURA-COM” S.R.L., str. Petru Zadnipru nr. 21, ap. 15, MD-2042, Chişinău, Republica 
Moldova, în baza Încheierii Oficiului de Executare Ciocana nr. 075-86/2010 din 23.11.2010, prin Ordinul 
Directorului General AGEPI nr. 165 din 08.12.2010. 

 
 
 

Cu privire la executarea Hot ărârii Cur ţii de Apel Chi şinău 
din 02.11.2015 privind dec ăderea din drepturi 

a titularului m ărcii  nr. 16605 
 

Prin Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 02.11.2015, în pricina civilă la cererea de chemare în 
judecată LIDL STIFTUNG & CO. KG împotriva GAGAUZ Nicolai, intervenient accesoriu AGEPI, privind 
decăderea din drepturi asupra mărcii nr. 16605, în temeiul art. 14 şi art. 20 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor: 

- este decăzut din drepturile asupra mărcii  nr. 16605 din 15.11.2006 titularul GAGAUZ 
Nicolai, Str. S. Bogza nr. 35, MD-2004, Vatra, Chişinău, Republica Moldova, începând cu data de 
02.11.2015. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele titularului DRAN COR S.R.L., 

firm ă de produc ţie şi comer ţ 
 

Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 26.02.2016 (dosarul nr. 2i-211/16) prin care s-a 
dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului FPC „DRANCOR” SRL, c/f 1003600079246: 
         - se aplică sechestru asupra mărcii nr. 27180 din 08.10.2014, înregistrată pe numele titularului 
DRANCOR S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, str. Burebista nr. 78, MD-2032, Chişinău, Republica 
Moldova; 
          - pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. 27180, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
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Cu privire la executarea Deciziei Cur ţii Supreme de Justi ţie 
din 13.01.2016 privind men ţinerea Hot ărârii Cur ţii de Apel Chi şinău 

din 08.10.2015 prin care s-a dispus anularea m ărcilor tridimensionale 
nr. 24402 şi nr. 24877, titular VIORICA - COSMETIC S.A. 

 
Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii 

Supreme de Justiţie din 13.01.2016 privind menţinerea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 08.10.2015 în 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL ”Viantic Internaţional” şi SRL ”Viantic-
Bio”, intervenient principal cu pretenţii proprii SRL Rodital-Lux împotriva VIORICA - COSMETIC S.A., 
intervenient accesoriu AGEPI privind declararea nulităţii mărcilor tridimensionale nr. 24402 şi nr. 24877, 
recunoaşterea mărcilor nr. 24402 şi nr. 24877 ca lipsite de caracter distinctiv, şi pricina civilă la cererea de 
chemare în judecată înaintată de VIORICA - COSMETIC S.A. către SRL ”Viantic Internaţional”, intervenient 
accesoriu AGEPI privind apărarea dreptului asupra mărcii tridimensionale nr. 24877 din 19.09.2012, în 
temeiul art. 21 alin. (1) lit. a) şi lit. b) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor: 

 - se anulează înregistrarea mărcilor tridimensionale  nr. 24402 din 19.09.2012 şi   
nr. 24877 din 19.09.2012 şi se declară nule certificatele de înregistrare a mărcilor eliberate pe numele 
VIORICA - COSMETIC S.A., str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele 

titularului GODINA INTERNATIONAL S.R.L., 
întreprindere cu capital str ăin 

 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 03.03.2016 (dosarul nr. 2i-234/16) prin care  

s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului GODINA INTERNATIONAL S.R.L., 
întreprindere cu capital străin: 
         - se aplică sechestru asupra mărcilor nr. R 7362 din 26.04.2001 şi nr. 16794 din 03.05.2007, 
înregistrate pe numele titularului GODINA INTERNATIONAL S.R.L., întreprindere cu capital străin, Str. Al. 
Bernardazzi nr. 59, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova; 
        - pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcilor nr. R 7362 şi nr. 16794, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 
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XI 
Materiale de informare 

din domeniul propriet ăţii intelectuale / 
Intellectual property information 

materials 
 

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica 
Moldova, texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale 
acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte 
materiale de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 

 
The section insert information on intellectual property protection in the Republic of 

Moldova, texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is 
party, of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO 
standards; other information materials in the field of intellectual property protection. 
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OMPI INFORMEAZĂ 
 

ADERĂRI LA TRATATELE INTERNA ŢIONALE 
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 

 
Tratatul privind dreptul brevetelor 

 
La 11 martie 2016 , Japonia  a depus instrumentele de aderare la Tratatul privind dreptul 

brevetelor (PLT), adoptat la Geneva la 1 iunie 2000.  
Tratatul PLT va intra în vigoare cu privire la Japonia cu începere de la 11 iunie 2016. 

 
 
 

Tratatul de la Budapesta privind recunoa şterea interna ţional ă 
a depozitului de microorganisme în scopul 

asigur ării protec ţiei lor prin brevete 
 

La 15 ianuarie 2016 Republica Leton ă făcut un anunţ cu privire la modificarea adresei şi 
numărului de telefon al Colecţiei Letone de Microorganisme, autoritate depozitară internaţională 
care activează în domeniul brevetării în conformitate cu Tratatul de la Budapesta privind 
recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul asigurării protecţiei lor prin 
brevete. 

Noile date de contact ale autorităţii depozitare internaţionale: 
 

       Microbial Strain Collection of Latvia (MSCL) 
       Jelgavas str. 1 
       Riga, LV-1004 
       Latvia 
 

Telephone: +371 67033925 
 E-mail: collect@lanet.lv 
  Internet: http://mikro.daba.lv 

 

 
 

Conven ţia de la Berna privind protec ţia operelor literare şi artistice 
 
La 29 februarie 2015 Republica Turkmenistan  a depus instrumentele de aderare la 

Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, revizuită 
la Paris la 24 iulie 1971 şi modificată la 28 septembrie 1979.  

Instrumentele de aderare au fost însoţite de următoarele declaraţii: 
         − efectele Convenţiei menţionate nu se extind asupra operelor care, la data intrării în 

vigoare a Convenţiei cu privire la Republica Turkmenistan, au trecut în domeniul public al ţării; 
− în conformitate cu Articolul 33 alineatul (2) din Convenţia menţionată, revizuită în acest 

sens, Guvernul Turkmenistanului declară că Turkmenistanul nu se consideră legat de dispoziţiile 
alineatului (1) al Articolului 33 din această Convenţie. 

Convenţia de la Berna va intra în vigoare cu privire la Republica Turkmenistan cu 
începere de la 29 mai 2016. La aceeaşi dată Republica Turkmenistan va deveni membru al Uniunii 
Internaţionale privind protecţia operelor literare şi artistice, numită Uniunea de la Berna. 

 
∗∗∗ 
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La 14 martie 2016 Republica Democrat ă Sao Tome şi Principe a depus instrumentele 

de aderare la Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 
1886, revizuită la Paris la 24 iulie 1971 şi modificată la 28 septembrie 1979. 

Convenţia de la Berna va intra în vigoare cu privire la Republica Democrată Sao Tome şi 
Principe cu începere de la 14 iunie 2016. La aceeaşi dată Republica Democrată Sao Tome şi 
Principe va deveni membru al Uniunii Internaţionale pentru protecţia operelor literare şi artistice, 
numită Uniunea de la Berna. 

 
 

Tratatul de la Beijing privind interpret ările audiovizuale  

 
La 19 februarie 2016 Republica Popular ă Democrat ă Coreean ă a depus instrumentele 

de ratificare a Tratatului de la Beijing privind interpretările audiovizuale, adoptat la Beijing la 24 
iunie 2012. 

Data de intrare în vigoare a Tratatului de la Beijing va fi notificată odată cu suplinirea 
numărului necesar de ratificări şi aderări, stabilit în conformitate cu articolul 26 al Tratatului. 

 
 

Tratatul de la Marrakech pentru facilitarea accesul ui  
la operele publicate al persoanelor nev ăzătoare, cu deficien ţe de vedere  

sau cu dificult ăţi de citire a materialelor imprimate 
 

La 19 februarie 2016 Republica Popular ă Democrat ă Coreean ă a depus instrumentele 
de ratificare a Tratatului de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele publicate al 
persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor 
imprimate, adoptat la Marrakesh la 27 iunie 2013. 

Data de intrare în vigoare a Tratatului de la Marrakech va fi notificată odată cu suplinirea 
numărului necesar de ratificări şi aderări, stabilit în conformitate cu articolul 18 al Tratatului.  
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