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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 2016)

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadines
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

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

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

 Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год 



9

INVENŢII                      MD - BOPI 4/2016

(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 short-term patents for invention
            Перечень выданных краткосрочных патентов на изобретение

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

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

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

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

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 invenţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P

P

П 
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(21) a 2015 0005 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A01K 59/00 (2006.01) 

A01K 67/00 (2006.01) 
A23K 1/16 (2006.01) 
C01G 39/00 (2006.01) 
C01B 25/00 (2006.01) 

(22) 2014.08.22 
(67) s 2014 0110, 2015.03.23 
(71) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSI-
TATEA DIN VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-
YVELINES, FR 

(72) TODERAŞ Ion, MD; CEBOTARI Valentina, 
MD; GULEA Aurelian, MD; BUZU Ion, MD; 
FLOQUET Sebastien, FR; CADOT Emmanuel, 
FR 

(54) Procedeu de obţinere a suplimentului 
nutritiv bioactiv pentru hrănirea albinelor 
şi procedeu de hrănire a familiilor de 
albine Apis mellifera 

(57) Invenţia se referă la apicultură, şi anume la un 
procedeu de obţinere a unui supliment nutritiv 
bioactiv pentru albine, precum şi la un proce-
deu de hrănire a albinelor cu utilizarea aces-
tuia. 
Procedeul de obţinere a suplimentului include 
adăugarea la soluţia complexului 
[Mo2O4(H2O)6]

2+ a monohidratului de hidrazi-
nă şi a Na2Mo4·2H2O în soluţie apoasă de 
HCl, după care se adaugă NaH2EDTA, ames-
tecul se aduce până la pH 6, se încălzeşte 
până la 70°C şi se răceşte până la tempera-
tura camerei, apoi se adaugă PPh4Cl şi se 
menţine până la formarea unor ace oranj, 
care se spală şi se usucă obţinându-se com-
plexul (PPh4)2[Mo2O4(EDTA)]·2,5H2O. 
Procedeul de hrănire a albinelor include ame-
stecarea soluţiei apoase de supliment nutritiv 
cu concentraţia de 1 mg% cu sirop de zahăr 
în raport respectiv de 2:100 şi hrănirea albi-
nelor cu acest amestec în cantitate de 
100…300 ml la fiecare interval de rame, o 
dată la două zile, timp de trei săptămâni. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Process for producing a biologically active 
nutritional supplement for feeding bees 
and process for feeding bee colonies Apis 
mellifera 

(57) The invention relates to beekeeping, namely 
to a process for producing a biologically active 
nutritional supplement for bees and a process 
for feeding bees with its use. 
The process for producing the supplement 
comprises addition to the solution of the com-
plex [Mo2O4(H2O)6]

2+ of hydrazine monohy-

drate and Na2Mo4⋅2H2O in aqueous HCl solu-
tion, then NaH2EDTA is added, the mixture is 
brought to pH 6, heated to 70°C and cooled to 
room temperature, then PPh4Cl is added and 
maintained up to the formation of orange nee-
dles, which are washed and dried to produce the 
complex (PPh4)2[Mo2O4(EDTA)]⋅2.5H2O. 
The process for feeding bees comprises mix-
ing of an aqueous solution of nutritional sup-
plement with the concentration of 1 mg% with 
sugar syrup in a ratio of 2:100, respectively, 
and feeding of bees with this mixture in an 
amount of 100…300 mL per each distance 
between the frames, once every two days, for 
three weeks. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ получения биологически актив-
ной питательной добавки для кормле-
ния  пчел и способ кормления семей 
пчел Apis mellifera 

(57) Изобретение относится к пчеловодству, а 
именно к способу получения биологически 
активной питательной добавки для  пчел, а 
также к способу кормления пчел с ее ис-
пользованием. 
Способ получения добавки включает добав-
ление к раствору комплекса [Mo2O4(H2O)6]

2+ 
моногидрата гидразина и Na2Mo4·2H2O в 
водном растворе HCl, после чего добавляет-
ся NaH2EDTA, смесь доводится до рН 6, по-
догревается до 70°C и охлаждается до ком-
натной температуры, потом добавляется 
PPh4Cl и выдерживается до образования 
оранжевых игл, которые промываются и вы-
сушиваются с получением комплекса 
(PPh4)2[Mo2O4(EDTA)]·2,5H2O. 
Способ кормления пчел включает смеши-
вание водного раствора питательной до-
бавки с концентрацией 1 мг% с сахарным 
сиропом в соотношении 2:100 соответст-
венно и кормление пчел этой смесью в ко-
личестве 100…300 мл на каждое расстоя-
ние между рамками, раз в два дня, в тече-
ние трех недель. 

 
 П. формулы: 2 
 
 
(21) a 2015 0017 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 45/00 (2006.01) 

A61P 1/16 (2006.01) 
(22) 2014.06.19 
(67) s 2014 0093, 2015.02.25 
(71)(72) DANU Maria, MD; PAVLIUC Galina, MD 
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(54) Utilizarea preparatului Polibiolin la paci-
enţii cu ciroză hepatică 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
utilizarea preparatului Polibiolin la pacienţii cu 
ciroză hepatică, totodată preparatul se admi-
nistrează intramuscular, cate 5 ml în decurs 
de 8…10 zile. 

 
  Revendicări: 1 
 

* 
*     * 

(54) Use of Polybiolin drug in patients with liv-
er cirrhosis 

(57) The invention relates to medicine, namely to 
the use of Polybiolin drug in patients with liver 
cirrhosis, wherein the drug is administered in-
tramuscularly, 5 ml for 8…10 days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Использование препарата Полибиолин 
у пациентов с циррозом печени 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к использованию препарата Поли-
биолин у пациентов с циррозом печени, 
при этом препарат вводят внутримышечно, 
по 5 мл в течение 8…10 дней. 

 
П. формулы: 1 

 

 
 
(21) a 2015 0124 (13) A2 
(51) Int. Cl.: B29C 47/02 (2006.01) 

B32B 3/02 (2006.01) 
B32B 3/12 (2006.01) 

(22) 2014.04.18 
(31) PN2013A000027 
(32) 2013.05.17 
(33) IT 
(85) 2015.12.14 
(86) PCT/IB2014/060836, 2014.04.18 
(87) WO 2014/184692 A1, 2014.11.20 
(71) K-HOLDING S.P.A., IT 
(72) BRESSAN Franco, IT; DE NARDI Mirco, IT 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Procedeu şi dispozitiv de bordurare a unui 

panou ondulat de plastic şi panou astfel 
obţinut 

(57) Invenţia se referă la un procedeu de bordu-
rare a unui panou ondulat de plastic (100) şi 
la panoul (100), obţinut prin acest procedeu.  
În particular, invenţia se referă la un procedeu 
de producere a panoului ondulat de plastic 
(100), bordurarea căruia se realizează nemij-
locit pe linia tehnologică de fabricare a pano-

ului (100) sau în afara acesteia, şi este 
destinată pentru închiderea părţilor deschise 
în exterior. Invenţia se referă, de asemenea, 
la un dispozitiv (1) de bordurare prin acest 
procedeu. Panoul (100) este etanşeizat şi are 
o rezistenţă sporită la lovituri, datorită aşezării 
unui material elastomer termoplastic. 

 
  Revendicări: 10 
  Figuri: 9 

* 
*     * 

(54) Process for bordering a corrugated plastic 
panel and panel thus obtained 

(57) The invention is related to a process for bor-
dering a corrugated plastic panel (100) and to 
a panel (100) obtained through that process.  
In particular, the invention is related to a pro-
cess for making a corrugated plastic panel 
(100) comprising a bordering made in-line or 
out-line in order to close the openings out-
wards. The invention is also related to an ap-
paratus (1) for bordering according to that 
process. The panel (100) is sealed and shock 
resistant thanks to the laying of thermoplastic 
elastomeric material. 

 
  Claims: 10 
  Fig.: 9 

* 
*     * 

(54) Способ и устройство для формирова-
ния кромок гофрированной пластико-
вой панели и панель, полученная таким 
образом 

(57) Изобретение относится к способу форми-
рования кромок гофрированной пластико-
вой панели (100) и к панели (100), полу-
ченной этим способом.  
В частности, изобретение относится к спо-
собу производства гофрированной пласти-
ковой панели (100), формирование кромок 
которой осуществляют непосредственно 
на технологической линии изготовления 
панели (100) или вне ее, и предназначено 
для закрывания частей, открытых с внеш-
ней стороны. Изобретение также относится 
к устройству (1) для формирования кромок 
этим способом. Панель (100) герметизиро-
вана и имеет повышенную стойкость к 
ударам, благодаря укладке термопластич-
ного эластомерного материала. 

 
 П. формулы: 10 
 Фиг.: 9 
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(21) a 2014 0116 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C12G 1/073 (2006.01) 
(22) 2014.10.27 
(71) URSU Sorina, MD 
(72) BALANUŢĂ Anatol, MD; SCUTARU Aliona, 

MD; URSU Sorina, MD 
(54) Procedeu de regenerare a levurilor selecţi-

onate la fermentarea alcoolică a mustului 
de struguri 

(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anu-
me la un procedeu de regenerare a levurilor 
selecţionate utilizate la fermentarea alcoolică 
a mustului de struguri.  
Procedeul, conform invenţiei, prevede imobili-
zarea levurilor seci active în saci confecţionaţi 
din membrane permeabile cu diametrul porilor 
de 0,45…0,60 µm, fermentarea alcoolică a 
mustului de struguri, conservarea şi reutiliza-
rea biomasei de levuri la fermentarea altei 
părţi de must de struguri. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Process for regeneration of selected 
yeasts in alcoholic fermentation of grape 
must 

(57) The invention relates to the wine industry, 
namely to a process for regeneration of se-
lected yeasts used in the alcoholic fermenta-
tion of grape must. 
The process, according to the invention, in-
volves the immobilization of active dry yeasts 
in bags, made of permeable membranes with 
a pore diameter of 0.45…0.60 µm, alcoholic 
fermentation of grape must, canning and reu-
tilization of yeast biomass for fermentation of 
another part of grape must. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ регенерации селекционирован-
ных дрожжей при алкогольном броже-
нии виноградного сусла 

(57) Изобретение относится к винодельческой 
промышленности, а именно к способу ре-
генерации селекционированных дрожжей 
используемых при алкогольном брожении 
виноградного сусла. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает иммобилизацию активных су-
хих дрожжей в мешках, изготовленных из 
проницаемых мембран с диаметром пор 
0,45…0,60 мкм, спиртовое брожение вино-
градного сусла, консервирование и реути-
лизацию биомассы дрожжей для сбражи-
вания другой части виноградного сусла. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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FF4A Brevete de invenţ ie 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 ан-
нулировании решения о предоставлении патента в течение 6 месяцев с даты публикации 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

A 
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(11) 4410 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 9/08 (2006.01) 

A61K 31/198 (2006.01) 
A61K 33/14 (2006.01) 
A61P 7/08 (2006.01) 

(21) a 2015 0042 
(22) 2015.04.29 
(31) 2014120144 
(32) 2014.05.20 
(33) RU 
(71)(73) ECOPHARM PATENT MANAGEMENT AG, 

CH 
(72)  KOVALENKO Alexei Leonidovici, RU; 

PETROV Andrei Iurievici, RU 
(74) CRASNOVA Nadejda 
(54)   Solu ţie balansat ă pentru infuzie  
(57) Invenţia se referă la medicină şi farmaco-

logie, şi anume la soluţii pentru infuzii saline, 
care posedă acţiune de dezintoxicare şi 
poate fi utilizată în tratarea bolilor şi stărilor 
asociate cu intoxicaţiile organismului de dife-
rită gravitate. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că soluţia 
balansată pentru infuzie conţine cloruri de 
sodiu, potasiu şi magneziu, L-arginin-succi-
nat de sodiu şi apă, în următorul raport al 
componentelor, % mas.: 
clorură de sodiu 0,540…0,600 
clorură de magneziu 
hexahidrat 

0,015…0,030 

clorură de potasiu 0,025…0,040 
L-arginin-succinat de 
sodiu 

1,400…1,700 

apă pentru injecţii restul. 

   
Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Balanced infusion solution  
(57) The invention relates to medicine and phar-

macology, namely to the saline infusion solu-
tions having a detoxifying effect and can be 
used for treating diseases and conditions as-
sociated with organism intoxications of vary-
ing severity. 
Summary of the invention consists in that the 
balanced infusion solution comprises sodi-
um, potassium and magnesium chlorides, 
sodium L-arginine succinate and water, in 
the following component ratio, mass %: 
sodium chloride 0.540…0.600 
hexahydrate magnesium 
chloride 

0.015…0.030 

potassium chloride 0.025…0,040 
 
 
 

 
 
 

sodium L-arginine suc-
cinate 

1,400…1,700 

water for injections the rest. 
 
Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Сбалансированный инфузионный рас-
твор 

(57) Изобретение относится к медицине и 
фармакологии, а именно к солевым инфу-
зионным растворам, обладающим деток-
сицирующим действием и может быть ис-
пользовано для лечения заболеваний и 
состояний связанных с интоксикациями 
организма различной тяжести.  
Сущность изобретения состоит в том, что 
сбалансированный инфузионный раствор 
содержит хлориды натрия, калия и маг-
ния, L-аргинин сукцинат натрия и воду, 
при следующем соотношении компонен-
тов, масс. %: 
хлорид натрия 0,540…0,600 
хлорид магния  
гексагидрат 

0,015…0,030 

хлорид калия 0,025…0,040 
L-аргинин сукцинат 
натрия 

1,400…1,700 

вода для инъекций остальное 
 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4411 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 31/131 (2006.01) 

A61K 31/14 (2006.01) 
A61K 31/16 (2006.01) 
A61K 45/06 (2006.01) 
A61P 31/00 (2006.01) 
C07C 233/36 (2006.01) 
C07C 211/62 (2006.01) 

(21) a 2012 0079 
(22) 2011.02.15 
(31) PCT/EP2010/001056 
(32) 2010.02.19 
(33) EP 
(85) 2012.09.18 
(86) PCT/EP2011/000691, 2011.02.15 
(87) WO 2011/101113 A1, 2011.08.25 
(71)(73) MEGAINPHARM GMBH, AT 
(72)  RUDKO Adolina, UA 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
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(54) Preparat medicamentos ce include clorur ă 
de benzildimetil(3-[miristoilamino]-propil)-
amoniu şi aplicarea acestuia pentru tra-
tamentul şi profilaxia bolilor infec ţioase şi 
a afec ţiunilor inflamatoare purulente de 
diverse etiologii şi localiz ări 

(57) Invenţia se referă la un preparat medica-
mentos ce include clorură de benzildimetil(3-
[miristoilamino]-propil)-amoniu în formă de 
monohidrat sau în formă nehidrată. Prepara-
tul medicamentos conţine suplimentar oxid 
de dimetil(3-[miristoilamino]-propil)-amoniu 
şi/sau dimetil(3-[miristoilamino]-propil)-amină 
într-un diluant farmaceutic admisibil. 
Prezenta invenţie se mai referă la aplicarea 
preparatului acesta pentru tratamentul şi pro-
filaxia bolilor infecţioase şi a afecţiunilor infla-
matoare purulente de diverse etiologii şi 
localizări. 

 
  Revendicări: 16 

* 
*     * 

(54) Pharmaceutical including benzyldime-
thyl(3-[myristoylamino]propyl)-ammonium 
chloride and its use for the treatment and 
prevention of infectious and pyoinflam-
matory diseases of different etiology and 
localization  

(57) The invention relates to a pharmaceutical 
including benzyldimethyl(3-[myristoylami-
no]propyl)-ammonium chloride in the mono-
hydrate form or in inhydrated form. The 
pharmaceutical further comprises dimethyl(3-
[myristoylamino]propyl)-ammonium oxide 
and/or dimethyl(3-[myristoylamino]propyl)-ami-
ne in the appropriate pharmaceutical solvent.  
The present invention further relates to the 
use of this pharmaceutical for the treatment 
and prevention of infectious and pyoin-
flammatory diseases of different etiology and 
localization. 

 
  Claims: 16 

* 
*     * 

(54) Лекарственный препарат, включающий 
бензилдиметил(3-[миристоиламино]-
пропил)-аммония хлорид и его приме-
нение для лечения и профилактики 
инфекционных и гнойно-воспалитель-
ных заболеваний различной этиологии 
и локализации  

(57) Изобретение относится к лекарственному 
препарату, включающему бензилдиме-
тил(3-[миристоиламино]-пропил)-аммония 
хлорид в виде моногидрата или в негид-

ратной форме. Лекарственный препарат 
дополнительно содержит диметил(3-[мири-
стоиламино]-пропил)-аммонийоксид и/или 
диметил(3-[миристоиламино]-пропил)-амин 
в приемлемом фармацевтическом разба-
вителе. 
Данное изобретение также относится к 
применению данного препарата для лече-
ния и профилактики инфекционных и 
гнойно-воспалительных заболеваний раз-
личной этиологии и локализации. 

 
 П. формулы: 16 
 

 
(11) 4412 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 31/4178 (2006.01) 

A61P 9/12 (2006.01) 
A61P 9/14 (2006.01) 

(21) a 2014 0092 
(22) 2014.08.29 
(71)(72)(73) DURNEA Aliona, MD; CARAUŞ 

Alexandru, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD 
(54) Utilizare a acidului 4-({2-butil-5-[2-carboxi-

2-(tiofen-2-ilmetil)et-1-en-1-il]-1 H-imidazol-
1-il}metil) benzoic pentru ameliorarea 
elasticit ăţii vasculare în profilaxia compli-
caţiilor de genez ă hipertensiv ă 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
cardiologie şi poate fi utilizată în tratamentul 
complex al pacienţilor cu hipertensiune arte-
rială, pentru ameliorarea elasticităţii vascula-
re în profilaxia complicaţiilor severe ca acci-
dent vascular cerebral, insuficienţă renală, 
retinopatie hipertensivă, infarct miocardic. 
Esenţa invenţiei constă în utilizarea acidului 
4-({2-butil-5-[2-carboxi-2-(tiofen-2-ilmetil)et-1-
en-1-il]-1H-imidazol-1-il}metil) benzoic pentru 
ameliorarea elasticităţii vasculare în profila-
xia complicaţiilor de geneză hipertensivă, 
care se administrează per os, câte 
600…1200 mg, o dată pe zi. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Use of 4-({2-butyl-5-[2-carboxy-2-
(thiophene-2-ylmethyl)et-1-en-1-yl]-1 H-
imidazole-1-yl}methyl)benzoic acid to im-
prove vascular elasticity  in the preven-
tion of complications of hypertensive 
genesis  

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to cardiology and can be used in the 
complex treatment of patients with hyperten-
sion, to improve vascular elasticity in the 
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prevention of severe complications as acute 
stroke, renal failure, hypertensive retinopa-
thy, myocardial infarction. 
Summary of the invention consists in the use 
of 4-({2-butyl-5-[2-carboxy-2-(thiophene-2-
ylmethyl)et-1-en-1-yl]-1H-imidazole-1-yl}me-
thyl)benzoic acid to improve vascular elastici-
ty in the prevention of complications of hy-
pertensive genesis, which is administered 
per os, 600…1200 mg, once a day. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Использование 4-({2-бутил-5-[2-карбо-
кси-2-(тиофен-2-илметил)ет-1-ен-1-ил]-
1H-имидазол-1-ил}метил)бензойной ки-
слоты для улучшения эластичности 
сосудов в профилактикe осложнений 
гипертонического генеза 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к кардиологии и может быть ис-
пользовано для комплексного лечения 
пациентов с артериальной гипертензией, 
для улучшения эластичности сосудов в 
профилактике тяжелых осложнений как 
острое нарушение мозгового кровообра-
щения, почечная недостаточность, гипер-
тоническая ретинопатия, инфаркт мио-
карда.   
Сущность изобретения состоит в исполь-
зовании 4-({2-бутил-5-[2-карбокси-2-(тио-
фен-2-илметил)ет-1-ен-1-ил]-1H-
имидазол-1-ил}метил)бензойной кислоты 
для улучшения эластичности сосудов в 
профилактике осложнений гипертониче-
ского генеза, которую принимают per os, 
по 600…1200 мг, один раз в день. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 5 
 

 
(11) 4413 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A63H 27/127 (2006.01) 

B64C 13/16 (2006.01) 
B64C 27/08 (2006.01) 
B64C 29/02 (2006.01) 

(21) a 2015 0020 
(22) 2015.02.26 
(71)(72)(73) COVALENCO Andrei, MD 
(74) MARGINE Ion 
 
 
 
 

(54) Multicopter (variante)  
(57) Invenţia se referă la aparatele de zbor cu mai 

multe rotoare, şi anume la multicoptere, din 
clasa micro/mini vehiculelor de zbor fără pi-
lot, cu greutatea de până la 20 kg, care se 
folosesc pentru livrarea pachetelor, cartogra-
fiere, fotografiere şi filmare aeriană, 
supravegherea graniţelor, asistare în caz de 
forţă majoră şi monitorizarea culturilor 
agricole.  
Multicopterul conţine un corp (1), pe care 
sunt fixate o sursă de energie electrică (2), 
un dispozitiv de comandă (3) şi un tren de 
aterizare (12). Multicopterul mai conţine un 
număr impar, cel puţin trei, sau un număr 
par, cel puţin patru, de braţe lungi (4), fixate 
rigid de corp (1), şi un număr echivalent de 
braţe scurte (10), fixate rigid de un cadru 
inelar (8), amplasate radial în acelaşi plan, 
fiecare braţ scurt (10) fiind amplasat între 
două braţe lungi (4) megieşe. La capetele 
braţelor lungi (4) şi scurte (10) sunt fixate, 
respectiv, motoare (5) cu rotoare (6) şi (11), 
amplasate simetric faţă de centrul de 
greutate al corpului (1). Cadrul inelar (8) este 
fixat prin intermediul articulaţiilor (7) de corp 
(1) sau pe două braţe lungi (4) amplasate pe 
o axă, cu posibilitatea schimbării poziţiei sale 
faţă de corp (1). 
 

  Revendicări: 6 
  Figuri: 15 

* 
*     * 

(54) Multicopter (embodiments) 
(57) The invention relates to aircrafts with multiple 

rotors, namely to multicopters, from the class 
of micro/mini pilotless vehicles, weighing up 
to 20 kg, which are used for packet delivery, 
mapping, photographing and aerial shooting, 
border control, rendering assistance  in the 
event of natural disasters and monitoring of 
agricultural crops. 
The multicopter comprises a housing (1), on 
which are fixed an electric energy source (2), 
a control device (3) and a chassis (12). The 
multicopter also contains an odd number, at 
least three, or an even number, at least four, 
of long consoles (4), rigidly attached to the 
housing (1), and an equivalent number of 
short consoles (10), rigidly attached to an 
annular frame (8), radially arranged in the 
same plane, each short console (10) being  
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installed between two neighboring long con-
soles (4). At the ends of the long (4) and 
short consoles (10) are fixed, respectively, 
engines (5) with rotors (6) and (11), symmet-
rically disposed with respect to the center of 
gravity of the housing (1). The annular frame 
(8) is fastened by means of hinges (7) to the 
housing (1) or on two long consoles (4) 
placed on the same axis, with the possibility 
of changing its position relative to the hous-
ing (1). 
 

  Claims: 6 
  Fig.: 15 

* 
*     * 

(54) Мультикоптер (варианты) 
(57) Изобретение относится к летательным 

аппаратам с многочисленными роторами, 
а именно к мультикоптерам, из класса 
микро/мини беспилотных летательных 
средств, весом до 20 кг, которые исполь-
зуются для доставки пакетов, картогра-
фирования, фотографирования и воздуш-
ной съемки, пограничного контроля, ока-
зания помощи при стихийных бедствиях и 
мониторинга сельскохозяйственных культур. 
Мультикоптер содержит корпус (1), на ко-
тором закреплены источник электриче-
ской энергии (2), управляющее устройство 
(3) и шасси (12). Мультикоптер также со-
держит нечетное число, по меньшей мере 
три, или четное число, по меньшей мере 
четыре, длинных консолей (4), жестко 
прикрепленных к корпусу (1), и равно-
значное число коротких консолей (10), же-
стко прикрепленных к кольцевой раме (8), 
радиально расположенные в одной плос-
кости, каждая короткая консоль (10) уста-
новлена между двумя соседними длин-
ными консолями (4). На концах длинных 
(4) и коротких консолей (10) закреплены 
двигатели (5) с роторами (6) и (11) соот-
ветственно, симметрично расположенные 
по отношению к центру тяжести корпуса 
(1). Кольцевая рама (8) закреплена по-
средством шарниров (7) к корпусу (1) или 
на двух длинных консолях (4) располо-
женных на одной оси, с возможностью из-
менения своего положения по отношению 
к корпусу (1). 

 
П. формулы: 6 

 Фиг.: 15 

 
 
 

 
(11) 4414 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B01D 24/10 (2006.01) 

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

(21) a 2015 0106 
(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)(73) 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 

pentru purificarea lichidului şi poate fi 
aplicată în condiţii casnice pentru purificarea 
suplimentară a apei de 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 
(10), cel puţin un element de reglare. Zona 
de lucru superioară (1) este executată cu 
posibilitatea reglării valorii de duritate a 
lichidului filtrat pe parcursul întregii perioade 
de funcţionare, în formă de un container cu 
spaţiu intern, umplut cu material filtrant, 
executat cu două grupe de distribuitori de 
fluxuri ale lichidului filtrat. Elementul de 
reglare constă cel puţin dintr-un canal (8), 
amplasat în zona de lucru superioară (1), şi o 
supapă (9) a mijlocului de fixare (10),  
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interconectată cu canalul (8) în procesul 
filtrării lichidului. 

 
  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 (1), (2), at least one means for fix-
ing (10), and at least one adjusting element. 
The upper working zone (1) is configured to 
enable an adjustment of the hardness value 
of the filtered liquid throughout the life in the 
form of a container having an inner cavity 
filled with a filtering material and configured 
with two groups of flow distributors of the fil-
tered liquid. The adjusting element repre-
sents a conduit (8), arranged in the upper 
working zone (1), and a valve (9) of the 
means for fixing (10), which is interconnected 
with the conduit (8) during the liquid filtration 
process. 

 
  Claims: 15 
  Fig.: 10 

* 
*     * 

(54) Фильтрационное устройство  
(57) Изобретение относится к фильтрацион-

ным устройствам для очистки жидкости и 
может найти применение в бытовых усло-
виях для доочистки водопроводной воды 
и других жидкостей бытового назначения.  
Фильтрационное устройство состоит из 
двух рабочих зон (1), (2), по меньшей ме-
ре, одного средства фиксации (10), по 
меньшей мере, одного регулирующего 
элемента. Верхняя рабочая зона (1) вы-
полнена с возможностью регулирования 
значения жесткости фильтруемой жидко-
сти на протяжении всего ресурса работы, 
в виде контейнера с внутренним про-
странством, заполненным фильтрующим 
материалом, выполненным с двумя груп-
пами распределителей потоков фильт-
руемой жидкости. Регулирующий элемент 
состоит из, по меньшей мере, одного ка-
нала (8), расположенного в верхней рабо-
чей зоне (1), и клапана (9) средства фик 
 

сации (10), взаимосвязанного с каналом 
(8) в процессе фильтрации жидкости. 

 
П. формулы: 15 

 Фиг.: 10 

 
 
 

 
(11) 4415 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 209/42 (2006.01) 

C07D 209/26 (2006.01) 
C07C 277/08 (2006.01) 
C07C 279/12 (2006.01) 
C07C 279/14 (2006.01) 
C07D 263/44 (2006.01) 

(21) a 2012 0129 
(22) 2012.12.28 
(31) 12/00034 
(32) 2012.01.05 
(33) FR 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 
(72)  LINOL Julie, FR; LAURENT Stéphane, FR; 

GRENIER Arnaud, FR; MATHIEU Sébastien, 
FR 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Procedeu de preparare a formei cristaline 

delta a s ării perindopril-L-arginin ă 
(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu 

de preparare a sării de L-arginină a 
perindoprilului cu formula (I): 
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ce cuprinde reacţia dintre perindopril şi L-
arginină într-un amestec de solvenţi selectat 
dintr-un: 
amestec binar de acetonitril şi dimetilsulfoxid, 
amestec binar de acetat de etil şi dimetil-
sulfoxid, 
amestec ternar de acetonitril, dimetilsulfoxid 
şi toluen, 
la o temperatură cuprinsă între 10 şi 100°C, 
urmată de izolarea prin filtrare a sării de L-
arginină obţinută în acest mod. 
Procedeul descris permite de a obţine sare 
de L-arginină a perindoprilului cu un randa-
ment bun şi de o puritate excelentă, totodată 
izolarea sării din amestecul de reacţie are loc 
foarte uşor. 

 
  Revendicări: 6 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for the preparation of delta crys-
talline form of perindopril-L-arginine salt  

(57) The present invention relates to a process for 
the preparation of perindopril L-arginine salt 
of formula (I): 

 
by means of reaction between perindopril 
and L-arginine in a solvent system selected 
from: 
a binary mixture of acetonitrile and dimethyl 
sulphoxide, 
a binary mixture of ethyl acetate and dime-
thyl sulphoxide, 
a ternary mixture of acetonitrile, dimethyl 
sulphoxide and toluene, 
at a temperature from 10 to 100°C, 
followed by isolation by means of filtration of 
the L-arginine salt thereby obtained. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The process described allows of preparing 
the perindopril L-arginine salt in a good yield 
and with excellent purity, and of readily iso-
lating the salt from the reaction mixture. 

 
  Claims: 6 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения кристаллической 
формы дельта соли периндоприл-L-
аргинин 

(57) Настоящее изобретение относится к спо-
собу получения L-аргининовой соли пе-
риндоприла формулы (1): 

 
который включает реакцию между перин-
доприлом и L-аргинином в смеси раство-
рителей, выбранной из: 
двухкомпонентной смеси ацетонитрила и 
диметилсульфоксида, 
двухкомпонентной смеси этилацетата и 
диметилсульфоксида, 
трехкомпонентной смеси ацетонитрила, 
диметилсульфоксида и толуола, 
при температуре от 10 до 100°С, 
после чего следует отделение посредст-
вом фильтрования L-аргининовой соли, 
полученной таким образом. 
Описанный способ позволяет получить L-
аргининовую соль периндоприла с хоро-
шим выходом и отличной чистотой, при 
этом отделение соли из реакционной сме-
си происходит очень легко. 

 
 П. формулы: 6 
 Фиг.: 1 
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FF9Y Brevete de invenţ ie  
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. 

 
 

O 

A 

Л 
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(11) 1020 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01K 67/00 (2006.01) 

A01K 33/00 (2006.01) 
A61N 2/04 (2006.01) 

(21) s 2015 0102 
(22) 2015.07.20 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, MD 
(72)  ŞIBAEV Alexandr, MD; ŞIBAEVA Irina, MD 
(54) Procedeu de tratare a ou ălor de g ăină 

înainte de incubare  
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 

un procedeu de tratare a ouălor de găină 
înainte de incubare. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede trata-
rea ouălor de găină înainte de incubare cu 
un câmp magnetic cu impulsuri având o 
inducţie de 40…50 µT şi o frecvenţă ce 
variază de la 1 la 10 Hz şi înapoi în fiecare 2 
min, timpul de tratare fiind de 40 min. 
Rezultatul constă în sporirea capacităţii de 
eclozare a puilor şi accelerarea dezvoltării 
acestora. 
 
Revendicări: 1 

 
* 

*     * 
(54) Process for preincubation treatment of 

hen’s eggs  
(57) The invention relates to agriculture, namely 

to a process for preincubation treatment of 
hen’s eggs. 
The process, according to the invention, in-
volves pre-incubation treatment of hen’s 
eggs with pulsed magnetic field, having an 
induction of 40…50 µT and a frequency that 
varies from 1 to 10 Hz and back every 2 
minutes, wherein the treatment time is 40 
min. 
The result consists in increasing the hatcha-
bility of chickens and accelerating their de-
velopment. 
 
Claims: 1 

 
* 

*     * 
(54) Способ прединкубационной обработки 

куриных яиц 
(57) Изобретение относится к сельскому хо-

зяйству, а именно к способу прединкуба-
ционной обработке куриных яиц. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает прединкубационную обработ-
ку куриных яиц импульсным магнитным 
полем, имеющим индукцию 40…50 мкТл и 

частоту, которая варьирует от 1 до 10 Гц и 
обратно каждые 2 мин, при этом время 
обработки составляет 40 мин. 
Результат состоит в повышении выводи-
мости молодняка птицы и в ускорении его 
развития. 
 
П. формулы: 1 

 
 

 
(11) 1021 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01) 
(21) s 2015 0162 
(22) 2015.12.14 
(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 

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

(72)  RIZOV Cristina, MD; JUCOVSCHI 
Constantin, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de apreciere a riscului de 

neuropatie autonom ă cardiovascular ă 
severă în diabetul zaharat de tip I 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
endocrinologie.  
Metoda de apreciere a riscului de neuropatie 
autonomă cardiovasculară severă în diabetul 
zaharat de tip I, conform invenţiei, include 
examenul clinic şi paraclinic cu stabilirea 
următorilor parametri: forma retinopatiei dia-
betice (RD), stadiul nefropatiei diabetice (ND), 
acuitatea vizuală (AV), dispneea de efort 
(DE), transpiraţia (T), iritabilitatea (I), hipo-
tensiunea ortostatică (HO), cefaleea (C) şi 
calcularea funcţiei discriminante (F), conform 
formulei: 
F=-8,709+0,850·RD+0,783·ND+3,199·AV+ 
1,482·DE-3,372·T+1,513-2,167·HO+1,700·C, 
şi în cazul în care F > 0 se apreciază un risc 
sporit, iar când F < 0 − lipsa riscului de 
neuropatie autonomă cardiovasculară severă 
în diabetul zaharat de tip I. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for assessing the risk of severe 
cardiovascular autonomic neuropathy in 
I-type diabetes mellitus 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to endocrinology. 
The method for assessing the risk of severe 
cardiovascular autonomic neuropathy in I-
type diabetes mellitus, according to the in-



 MD - BOPI 4/2016   INVENTIONS 

 
28

vention, comprises the clinical and paracli-
nical examination with the determination of 
the following parameters: form of diabetic ret-
inopathy (RD), degree of diabetic nephropa-
thy (ND), visual acuity (AV), dyspnea on ex-
ertion (DE), sweating (T), irritability (I), or-
thostatic hypotension (HO), cephalalgia (C) 
and calculation of discriminant function (F), 
according to formula: 
F=-8.709+0.850⋅RD+0.783⋅ND+3.199⋅AV+ 
1.482⋅DE-3.372⋅T+1.513-2.167⋅HO+1.700⋅C, 
and where F > 0 it is determined an in-
creased risk, and where F < 0 – no risk of 
severe cardiovascular autonomic neuropathy 
in I-type diabetes mellitus. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод оценки риска тяжелой формы 
кардиоваскулярной автономной нейро-
патии при сахарном диабете I-го типа 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к эндокринологии. 
Метод оценки риска тяжелой формы кар-
диоваскулярной автономной нейропатии 
при сахарном диабете I-го типа, согласно 
изобретению, включает   клиническое  и  
параклиническое  обследование с  опре-
делением  следующих параметров: форма 
диабетической ретинопатии (RD), степень 
диабетической нефропатии (ND), острота 
зрения (AV), отдышка при физической на-
грузке (DE), потливость (T), раздражитель-
ность (I), ортостатическая гипотензия 
(HO), головная боль (C) и вычисление 
дискриминантной функции по формуле:  
 F=-8,709+0,850·RD+0,783·ND+3,199·AV 
+1,482·DE-3,372·T+1,513-2,167·HO+1,700·C, 
и  в  случае,  когда F > 0, определяют по-
вышенный риск, а когда F < 0 − отсутствие 
риска тяжелой формы кардиоваскулярной 
автономной нейропатии при сахарном 
диабете I-го типа. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1022 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B65D 65/12 (2006.01) 

B65D 33/06 (2006.01) 
(21) s 2015 0128 
(22) 2015.09.18 
(71)(72)(73) USOV Dmitri, MD 
 
 
 

(54) Pungă 
(57) Invenţia se referă la ambalaje, şi anume la 

pungi, confecţionate din hârtie Kraft, şi poate 
fi utilizată pentru transportul produselor în 
bucăţi. 
Punga este confecţionată din hârtie Kraft în 
formă de paralelipiped, care include două părţi 
frontale (1) opuse, îndoite din părţile laterale, 
formând cute (3), încleiate sau cusute între ele, 
formând două părţi laterale (2) opuse, precum 
şi îndoituri superioare (4), un fund (5) şi mânere 
(8) din funie (7), trecute prin nişte găuri (6), 
executate în îndoiturile superioare (4) ale 
părţilor frontale (1). Funia (7) este prelungită în 
interiorul pungii până în partea de jos a ei şi es-
te trecută prin nişte găuri (9), executate în 
partea de jos a fiecărei părţi frontale (1), în 
afară şi pe sub fund (5), formând o buclă 
închisă. 
Avantajul invenţiei constă în sporirea rezis-
tenţei pungii, protejând-o împotriva ruperii în 
regiunea îndoiturilor superioare şi fundului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Bag  
(57) The invention relates to packages, in particu-

lar to bags made of kraft paper, and can be 
used for carrying piece goods. 
The bag is made of kraft paper in the form of 
a parallelepiped, comprising two opposite 
frontal parts (1), curved on each side, form-
ing creases (3), glued or stitched together to 
form two opposite side parts (2), and upper 
flaps (4), a bottom (5) and handles (8) of 
string (7), passed through holes (6), made in 
the upper flaps (4) of the frontal parts (1). 
The string (7) is stretched inside the bag to 
the lower part thereof and passed through 
the holes (9), made in the upper part of each 
frontal part (1), outside and under the bottom 
(5), forming a closed loop. 
The advantage of the invention is to improve 
the strength of the bag, preventing it from 
breaking in the region of the upper flaps and 
bottom. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Пакет 
(57) Изобретение относится к упаковкам, а 

именно к пакетам, изготовленных из 
крафт-бумаги, и может быть использовано 
для переноски штучных продуктов. 
Пакет выполнен из крафт-бумаги в форме 
параллелепипеда, который включает две 
противоположные фронтальные части (1), 
изогнутые по бокам, образуя складки (3), 
проклеенные или прошитые между собой, 
образуя две противоположные боковые 
части (2), а также верхние отвороты (4), 
днище (5) и ручки (8) из веревки (7), про-
пущенные через отверстия (6), выполнен-
ные в верхних отворотах (4) фронтальных 
частей (1). Веревка (7) протянута внутри 
пакета до нижней его части и пропущена 
через отверстия (9), выполненные в ниж-
ней части каждой фронтальной части (1), 
наружу и под днищем (5), образуя замкну-
тую петлю. 
Преимущество изобретения заключается 
в повышении прочности пакета, предо-
храняя его от разрыва в области верхних 
отворотов и днища. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
 
 

 
(11) 1023 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B82Y 35/00 (2011.01) 

G01D 5/12 (2006.01) 
G01R 31/02 (2006.01) 
G01R 31/26 (2006.01) 
G01R 31/27 (2006.01) 

(21) s 2015 0147 
(22) 2015.11.09 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  VERJBIŢKI Valeri, MD; LUPAN Oleg, MD 
 
 
 

 
(54) Dispozitiv de m ăsurare a parametrilor 

senzorilor pe baz ă de oxizi semiconduc-
tori micro- şi nanostructura ţi 

(57) Invenţia se referă la domeniul tehnicii de 
măsurare şi poate fi utilizată în aparate de 
măsurat, în care se utilizează senzori pe 
bază de oxizi semiconductori nanostructuraţi. 
Dispozitivul de măsurare a parametrilor 
senzorilor pe bază de oxizi semiconductori 
micro- şi nanostructuraţi include o sursă de 
tensiune de referinţă (Uref), tensiunea căreia 
se aplică la intrarea unuia din convertorii 
analogic-digitali (ADC) ai unui microcontroler 
(MCU) printr-un amplificator operaţional, şi 
care este conectată în serie cu o nano-
structură cercetată (Rx) şi un rezistor supli-
mentar (R0), iar căderea de tensiune de pe 
rezistorul suplimentar (R0) se aplică la intra-
rea unui al doilea convertor analogic-digital 
(ADC) al microcontrolerului (MCU) prin cel 
de-al doilea amplificator operaţional. Ieşirea 
microcontrolerului (MCU) este conectată la 
un ecran pentru afişarea rezultatelor obţinute. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Device for measuring the parameters of 
sensors based on micro- and nanostruc-
tured semiconductor oxides  

(57) The invention relates to the field of measur-
ing equipment and can be used in measuring 
devices that use nanosensors based on 
nanostructured semiconductor oxides. 
The device for measuring the parameters of 
sensors based on micro- and nanostructured 
semiconductor oxides comprises a reference 
voltage source (Uref), which voltage is applied 
to the input of one of the analog-to-digital 
converters (ADC) of a microcontroller (MCU) 
via an operational amplifier, and which is 
connected in series to the investigated 
nanostructure (Rx) and an additional resistor 
(R0), and the voltage drop across the resistor 
(R0) is applied to the input of a second  
analog-to-digital converter (ADC) of the mi-
crocontroller (MCU) via the second opera-
tional amplifier. The output of the microcon-
troller (MCU) is connected to a screen for 
displaying the results obtained. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Устройство для измерения параметров 

сенсоров на основе микро- и наност-
руктурных полупроводниковых окси-
дов 

(57) Изобретение относится к области измери-
тельной техники и может быть использо-
вано в измерительных приборах, в кото-
рых используются наносенсоры на основе 
наноструктурных полупроводниковых ок-
сидов. 
Устройство для измерения параметров 
сенсоров на основе микро- и нанострук-
турных полупроводниковых оксидов вклю-
чает источник опорного напряжения (Uref), 
напряжение которого подается на вход 
одного из аналого-цифровых преобразо-
вателей (ADC) микроконтроллера (MCU) 
через операционный усилитель, и кото-
рый соединен последовательно с иссле-
дуемой наноструктурой (Rx) и дополни-
тельным резистором (R0), а падение на-
пряжения на резисторе (R0) подается на 
вход второго аналого-цифрового преобра-
зователя (АЦП) микроконтроллера (MCU) 
через второй операционный усилитель. 
Выход микроконтроллера (MCU) подклю-
чен к экрану для отображения полученно-
го результата. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 

 
 
 

 
(11) 1024 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01) 

C12G 1/02 (2006.01) 
(21) s 2015 0113 
(22) 2015.08.13 
(71)(73) PRIDA Ivan, MD 
(72)  PRIDA Ivan, MD; BĂLĂNUŢA Anatol, MD; 

IALOVAIA Antonina, MD; KRAJEVSKAIA 
Alla, MD; BODIUL Valentin, MD; ŢÎRA 
Valeriu, MD; LUCA Vasile, MD; TIRON 
Nicolae, MD 

 
 
 

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

anume la un procedeu de fabricare a vinului 
roşu. 
Procedeul, conform invenţiei, include zdrobi-
rea şi desciorchinarea strugurilor cu obţi-
nerea mustuielii, amestecarea mustuielii cu 
vin tânăr în cantitate de cca 45% din volumul 
de mustuială, introducerea treptată a ames-
tecului într-un vas de macerare-fermentare 
cu scurgerea concomitentă a unei cantităţi 
echivalente de amestec de must proaspăt şi 
vin tânăr şi dirijarea acestuia într-un vas de 
fermentare, fermentarea amestecului de must 
proaspăt şi vin cu obţinerea vinului tânăr 
concomitent cu extragerea-macerarea mus-
tuielii în decurs de 24…72 ore prin reci-
rcularea vinului tânăr din vasul de fermentare 
în vasul de macerare-fermentare în cantitate 
de 20…30% din volumul de mustuială, în 
decurs de 25…35 min, o data la 3…5 ore, cu 
amestecare, precum şi separarea vinului 
tânăr de boştină, totodată fermentarea 
amestecului de must şi vin se efectuează cu 
acumularea treptată a amestecului obţinut la 
separarea din 3…10 partide consecutive de 
amestec de mustuială şi vin tânăr, până la 
atingerea concentraţiei zaharurilor de 10…30 
g/dm3. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for production of red wine  
(57) The invention relates to the wine industry, 

namely to a process for production of red 
wine. 
The process, according to the invention, 
comprises crushing of grapes and des-
temming to obtain a pomace, mixing of the 
pomace with young wine in an amount of 
about 45% of the pomace volume, gradual 
introduction of the mixture into a maceration-
fermentation tank with the concomitant runoff 
of the equivalent amount of the mixture of 
fresh must and young wine and direction 
thereof to the fermentation tank, fermentation 
of the mixture of fresh must and wine to pro-
duce young wine simultaneously with the ex-
traction-maceration of pomace for 24…72 
hours by recirculation of young wine from the 
fermentation tank in the maceration-
fermentation tank in an amount of 20…30%  
of the pomace volume, for 25…35 min, once 
in 3…5 hours, with mixing, and separation of 
young wine from the dripped-off pomace, 
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wherein the fermentation of the mixture of 
must and wine is performed with gradual ac-
cumulation of the obtained mixture upon 
separation from 3…10 consecutive batches 
of mixture of pomace and young wine, up to 
the attainment of the concentration of sugars 
of 10…30 g/dm3. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

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

промышленности, а именно к способу 
производства красного вина. 
Способ, согласно изобретению, включает 
дробление винограда и гребнеотделение 
с получением мезги, смешивание мезги с 
молодым вином в количестве около 45% 
от объема мезги, постепенное введение 
смеси в емкость для настаивания-
брожения с одновременным стеканием 
эквивалентного количества смеси свежего 
сусла и молодого вина и ее направление 
в емкость для брожения, сбраживание 
смеси свежего сусла и вина с получением 
молодого вина одновременно с экстраги-
рованием-настаиванием мезги в течение 
24…72 часов путем рециркуляции моло-
дого вина из емкости для брожения в ем-
кость для настаивания-брожения в коли-
честве 20…30% от объема мезги, в тече-
ние 25…35 минут, один раз в 3…5 часов, с 
перемешиванием, а также отделение мо-
лодого вина от стекшей мезги, при этом 
брожение смеси сусла и вина осуществ-
ляется с постепенным накапливанием по-
лученной смеси при отделении от 3…10 
последовательных партий смеси мезги и 
молодого вина, до достижения концентра-
ции сахаров 10…30 г/дм3. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 1025 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C23F 11/08 (2006.01) 

C23F 11/12 (2006.01) 
C23F 11/14 (2006.01) 

(21) s 2015 0136 
(22) 2015.09.30 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; 
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  LOZAN Vasile, MD; PARŞUTIN Vladimir, 
MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; CERNÎŞEVA 
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(54) Inhibitor de coroziune a o ţelului în ap ă 
(57) Invenţia se referă la domeniul protecţiei anti-

corozive a metalelor în apă şi poate fi utili-
zată pentru inhibarea coroziunii în sistemele 
închise din conducte de oţel. 
Conform invenţiei, se revendică aplicarea 
dihidrazidei acidului succinic în calitate de 
inhibitor de coroziune a oţelului în apă, în 
concentraţie de 0,025…0,75 g/L. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Inhibitor of steel corrosion in water  
(57) The invention relates to the field of metal 

protection against corrosion in water and can 
be used for inhibition of corrosion in closed 
steel pipeline systems. 
According to the invention, the use of succin-
ic acid dihydrazide is claimed as an inhibitor 
of steel corrosion in water, at a concentration 
of 0.025…0.75 g/L. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Ингибитор коррозии стали в воде 
(57) Изобретение относится к области защиты 

металлов от коррозии в воде и может 
быть использовано для ингибирования 
коррозии в замкнутых системах стальных 
трубопроводов. 
Согласно изобретению, заявляется при-
менение дигидразида янтарной кислоты, в 
качестве ингибитора коррозии стали в во-
де при концентрации 0,025…0,75 г/л. 

 
 П. формулы: 1 
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(54) Dispozitiv pentru ob ţinerea electrolitic ă a 

amestecului gazos de hidrogen şi oxigen  
(57) Invenţia se referă la domeniul electrochimiei. 

Dispozitivul pentru obţinerea electrolitică a 
amestecului gazos de hidrogen şi oxigen 
conţine un electrolizor (11), executat în formă 
de corp, şi electrozi, executaţi în formă de un 
set de plăci din oţel inoxidabil cu crestături 
verticale şi orizontale, aplicate pe suprafeţele 
lor, şi cu orificii pentru circulaţia electrolitului 
(12) şi evacuarea gazelor, executate în 
fiecare electrod necoaxial cu orificiile din 
electrozii învecinaţi. Electrozii sunt amplasaţi 
distanţat în interiorul corpului şi sunt legaţi 
electric cu o sursă de alimentare. Dispozitivul 
mai conţine un rezervor (14) pentru electrolit 
(12), executat închis şi ermetic, cu o gură de 
intrare (2) pentru umplerea lui cu electrolit 
(12) cu formarea unui gol deasupra nivelului 
electrolitului (12). Rezervorul (14) comunică 
cu electrolizorul (11) prin canale (4) de 
admisiune a electrolitului (12) în electrolizorul 
(11) şi printr-un canal de evacuare a 
amestecului de gaz şi apă (5) din electrolizor 
(11). Dispozitivul mai conţine un canal (6) de 
colectare a amestecului gazos de hidrogen şi 
oxigen, care comunică cu golul, format dea-
supra nivelului electrolitului (12) din rezervor 
(14), şi în care este instalat un obturator 
hidraulic (8). În corpul electrolizorului (11) 
sunt amplasate cel puţin o sursă de radiaţie 
ultrasonoră şi o sursă de radiaţie ultravioletă. 

 
  Revendicări: 8 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for electrolytic production of a 
gaseous mixture of hydrogen and oxygen  

(57) This invention relates to the field of electro-
chemistry.  
The device for the electrolytic production of a 
gaseous mixture of hydrogen and oxygen 
comprises an electrolyzer (11), made in the 
form of a housing, and electrodes, made in 
the form of a set of stainless steel plates with 
vertical and horizontal saw cuts in the sur-
faces thereof and with openings for the circu-
lation of electrolyte (12) and the removal of 
gases, provided in each electrode so as to 
be non-coaxial with the openings in the adja-
cent electrodes. The electrodes are spaced 
apart in the housing and are electrically con-
nected to a power supply. The device also 
comprises a receptacle (14) for electrolyte  
 

(12), made closed and sealed, with an inlet 
(2) for its filling with electrolyte (12) so that 
an empty space is formed above the surface 
of the electrolyte (12). The receptacle (14) is 
connected to the electrolyzer (11) by means 
of channels (4) for electrolyte (12) feeding in 
the electrolyzer (11) and a channel for re-
moving a mixture of gas and water from the 
electrolyzer (11). The device further com-
prises a channel (6) for collecting a gaseous 
mixture of hydrogen and oxygen, connected 
to an empty space, formed above the level of 
electrolyte (12) in the receptacle (14), and 
wherein is mounted a water lock (8). The 
housing of the electrolyzer (11) contains at 
least a source of ultrasonic radiation and a 
source of ultraviolet radiation. 

 
  Claims: 8 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для электролитического 
получения газообразной смеси водо-
рода и кислорода  

(57) Изобретение относится к области элек-
трохимии. 
Устройство для электролитического полу-
чения газообразной смеси водорода и ки-
слорода содержит электролизер (11), вы-
полненный в виде корпуса, и электроды, 
выполненные в виде набора пластин из 
нержавеющей стали с нанесенными на их 
поверхности вертикальными и горизон-
тальными запилами, и с отверстиями для 
циркуляции электролита (12) и отведения 
газов, выполненными в каждом электроде 
несоосно отверстиям в смежных электро-
дах. Электроды расположены дистантно 
внутри корпуса и электрически связаны с 
источником питания. Устройство также 
содержит емкость (14) для электролита 
(12), выполненную замкнутой и герметич-
ной, со входом (2) для ее заполнения 
электролитом (12) с образованием полос-
ти над уровнем электролита (12). Емкость 
(14) сообщена с электролизером (11) ка-
налами (4) подачи электролита (12) в 
электролизер (11) и каналом отвода смеси 
газа и воды (5) из электролизера (11). 
Устройство также содержит канал (6) сбо-
ра газообразной смеси водорода и кисло-
рода, сообщенный с полостью, образо-
ванной над уровнем электролита (12) ем-
кости (14), и в котором установлен водный  
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затвор (8). В корпусе электролизера (11) 
размещены по меньшей мере один источ-
ник ультразвукового излучения и источник 
ультрафиолетового излучения.  

 
 П. формулы: 8 
 Фиг.: 1 
 

 
 
 

 
(11) 1027 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F04D 1/02 (2006.01) 

F04D 1/06 (2006.01) 
H02N 3/00 (2006.01) 

(21) s 2015 0142 
(22) 2015.10.23 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  COJEVNICOV Igor, MD; ŞCHILEOV Vladi-

mir, MD; BOLOGA Mircea, MD 
(54) Pompă electrohidrodinamic ă multietajat ă 
(57) Invenţia se referă la domeniul electrohidro-

dinamicii şi poate fi utilizată pentru crearea 
sistemelor de răcire ale utilajului energetic de 
tensiune înaltă, de exemplu, ale transforma-
toarelor de tensiune înaltă, radiatoarelor 
roentgen, etc. 
Pompa electrohidrodinamică multietajată in-
clude un corp dreptunghiular (1), în care sunt 
amplasate etajele pompei, unde fiecare etaj 
conţine câte doi electrozi − emitor (2), 
conectaţi la o sursă de tensiune înaltă (6), şi 
colector (3) legaţi la pământ, executaţi în 
formă de grilaje din fire întinse paralel, pe 
firele emitorului (2) fiind depuse acoperiri 
izolante cu perforaţii (4) din partea colecto-
rului (3), totodată între electrozii emitor (2) şi 
colector (3) etajelor pompei sunt instalaţi 
nişte pereţi despărţitori poroşi (5), executaţi 
din material dielectric, grosimea cărora este 
de 1,5…2,0 ori mai mare de la etaj la etaj, în 
direcţia refulării agentului, iar dimensiunile  
 
 

porilor pereţilor, de la etaj la etaj, în direcţia 
refulării agentului, sunt mai mici. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Multistage electrohydrodynamic pump   
(57) The invention relates to the field of 

electrohydrodynamics and can be used for 
the creation of high-voltage energy equip-
ment cooling systems such as high-voltage 
transformers, X-ray emitters, etc. 
The multistage electrohydrodynamic pump 
comprises a rectangular housing (1), in 
which are placed the pump stages, wherein 
each stage comprises two grounded elec-
trodes – emitter (2), connected to a high-
voltage source (6), and collector (3), made in 
form of grating of parallelly stretched wires, 
on the wires of the emitter (2) are deposited 
insulating coatings with perforations (4) from 
the end of collector (3), at the same time be-
tween the emitter (2) and collector (3) elec-
trodes of the pump stages are installed po-
rous partitions (5), made of dielectric materi-
al, the thickness of which is 1.5…2.0 times 
greater from stage to stage, in the direction 
of the pumped agent, and the pore sizes of 
partitions, from stage to stage, in the direc-
tion of the pumped agent, are smaller. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Многоступенчатый электрогидродина-
мический насос 

(57) Изобретение относится к области элек-
трогидродинамики и может быть исполь-
зовано для создания систем охлаждения 
высоковольтного энергетического обору-
дования, например, высоковольтных транс-
форматоров, рентгеновских излучателей и 
т.д. 
Многоступенчатый электрогидродинами-
ческий насос включает прямоугольный 
корпус (1), в котором расположены ступе-
ни насоса, где каждая ступень содержит 
по два электрода - эмиттер (2), подклю-
ченные к источнику высокого напряжения 
(6), и заземленные коллектор (3), выпол-
ненных в виде решеток из натянутых па-
раллельно проводов, на провода эмитте-
ра (2) нанесены изоляционные покрытия с  
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перфорациями (4) со стороны коллектора 
(3), при этом между электродами эмиттер 
(2) и коллектор (3) ступеней насоса уста-
новлены пористые перегородки (5), вы-
полненные из диэлектрического материа-
ла, толщина которых в 1,5…2,0 раза 
больше от ступени к ступени, по ходу пе-
рекачиваемого агента, а размеры пор пе-
регородок, от ступени к ступени, по ходу 
перекачиваемого агента, меньше. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 

 
 
 

 
(11) 1028 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F25D 1/00 (2006.01) 

B07B 1/10 (2006.01) 
B07B 9/02 (2006.01) 
A23K 1/00 (2006.01) 

(21) s 2015 0170 
(22) 2015.12.28 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

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

MD; BALABAN Nicolae, MD; STROIESCU 
Elena, MD 

(54) Răcitor-transportor pentru condi ţionarea 
peletelor  

(57) Invenţia se referă la utilaje de prelucrare a 
biomasei şi poate fi utilizată în zootehnie, 
industriile prelucrătoare şi alimentară pentru 
producerea nutreţurilor combinate granulate. 
Răcitorul-transportor pentru condiţionarea 
peletelor conţine un cadru (1), pe care este 
fixat un corp cilindric (2) cu capace (13, 14). 
În corp (2) este montat un melc (4), acţionat 
de un motor-reductor (21) şi format dintr-o 
bandă transportoare (5), un corp cilindric cav 
găurit (6) şi o sită tubulară (7). În corp (2) 

sunt executate găuri (22) cu capace, o gură 
de alimentare (11), găuri (3) cu diametrul mai 
mic decât diametrul peletelor şi o gură (12) 
de evacuare a peletelor. Partea de jos a 
corpului (2) este acoperită cu o manta (8) cu 
găuri (9) şi este unită cu un ventilator (10) de 
aspiraţie. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Pellet conditioning cooler-conveyor  
(57) The invention relates to biomass processing 

equipment and can be used in livestock 
farming, processing and food industries for 
the production of granular combined feed. 
The pellet conditioning cooler-conveyor 
comprises a frame (1), on which is fixed a cy-
lindrical body (2) with covers (13, 14). In the 
body (2) is mounted a screw (4), driven by a 
motor-reducer (21) and formed of a conveyor 
belt (5), a perforated hollow cylindrical body 
(6) and a tubular sieve (7). In the body (2) 
are made holes (22) with covers, a charging 
opening (11), holes (3) with a diameter 
smaller than the diameter of the pellets and a 
pellet discharging opening (12). The lower 
part of the body (2) is covered with a casing 
(8) with holes (9) and is connected to an ex-
haust fan (10). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Охладитель-транспортер для конди-
ционирования пеллет 

(57) Изобретение относится к оборудованию 
для переработки биомассы и может быть 
использовано в животноводстве, перера-
батывающей и пищевой промышленно-
стях для изготовления гранулированных 
комбикормов. 
Охладитель-транспортер для кондицио-
нирования пеллет содержит раму (1), на 
которой закреплен цилиндрический корпус 
(2) с крышками (13, 14). В корпусе (2) 
смонтирован шнек (4), приводимый в дви-
жение мотором-редуктором (21) и образо-
ванный из конвейерной ленты (5), перфо-
рированного полого цилиндрического кор-
пуса (6) и  трубчатого сита (7). В корпусе 
(2) выполнены отверстия (22) с крышками, 
загрузочное отверстие (11), отверстия (3) 
с диаметром меньше диаметра пеллет и 
отверстие (12) для отвода пеллет. Нижняя 
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часть корпуса (2) покрыта кожухом (8) с 
отверстиями (9) и соединена вытяжным 
вентилятором (10). 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 3 
 

 
 
 

 
(11) 1029 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H02N 1/10 (2006.01) 
(21) s 2015 0143 
(22) 2015.10.23 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  ŞCHILEOV Vladimir, MD; COJEVNICOV 

Igor, MD; POLICARPOV Albert, MD; 
BOLOGA Mircea, MD 

(54) Procedeu de reglare a num ărului de rota ţii 
şi direc ţiei de rota ţie a motorului electro-
static  

(57) Invenţia se referă la construcţia de aparate, 
şi anume la procedee de reglare a numărului 
de rotaţii şi direcţiei de rotaţie a motoarelor 
electrostatice. 
Procedeul, conform invenţiei, se efectuează 
prin schimbarea valorii tensiunii la electrozii 
coronari ai statorului, în care coaxial, cu joc 
este amplasat un rotor cu electrozi metalici. 
Suplimentar reglarea numărului de rotaţii şi 
direcţiei de rotaţie a motorului se efectuează 
la rotaţia rotorului prin deplasarea electrozilor 
coronari pe circumferinţă şi/sau pe rază 
şi/sau prin modificarea unghiului de înclinare 
a electrozilor coronari faţă de rotor. 
 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

 
 
 

 
(54) Process for regulating the number of re-

volutions and direction of rotation of the 
electrostatic motor 

(57) The invention relates to instrument engineer-
ing, namely to processes for regulating the 
number of revolutions and direction of rota-
tion of the electrostatic motors. 
The process, according to the invention, is 
carried out by changing the voltage value 
across the corona-forming electrodes of the 
stator, wherein is coaxially placed with a gap 
a rotor with metal electrodes. Additionally, 
regulation of the number of revolutions and 
direction of rotation of the motor is performed 
upon rotation of the rotor by displacing on 
circumference and/or radius the corona-
forming electrodes and/or by changing the 
inclination angle of corona-forming elec-
trodes relative to the rotor. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ регулирования числа оборотов 
и направления вращения электроста-
тического двигателя 

(57) Изобретение относится к приборострое-
нию, а именно к способам регулирования 
числа оборотов и направления вращения 
электростатических двигателей. 
Способ, согласно изобретению, осущест-
вляют путем изменения величины напря-
жения на коронирующих электродах ста-
тора, в котором размещен коаксиально с 
зазором ротор с металлическими элек-
тродами. Дополнительно регулирование 
числа оборотов и направления вращения 
двигателя осуществляют при вращении 
ротора перемещением по окружности 
и/или по радиусу коронирующих электро-
дов и/или путем изменения угла наклона 
коронирующих электродов относительно 
ротора. 
 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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(11) 1030 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H02N 1/10 (2006.01) 
(21) s 2015 0144 
(22) 2015.10.27 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  ŞCHILEOV Vladimir, MD; BOLOGA Mircea, 

MD; COJEVNICOV Igor, MD; POLICARPOV 
Albert, MD 

(54) Motor electrostatic  
(57) Invenţia se referă la construcţia de aparate, 

şi anume la motoarele electrostatice, şi poate 
fi utilizată în dispozitivele de refulare a 
agenţilor termici gazoşi şi lichizi în sistemele 
de răcire şi termostatare a utilajului energetic 
de tensiune înaltă. 
Motorul electrostatic conţine un stator cu 
electrozi coronari (1 şi 3), care sunt conectaţi 
peste unul la acelaşi pol al unei surse de 
tensiune înaltă (2), şi un rotor (4) dielectric cu 
electrozi (5) metalici longitudinali. Raportul 
dimensiunii transversale a electrozilor (5) la 
distanţa dintre ei S1/S2 se află în intervalul de 
0,4…6. Spaţiul dintre electrozi (5) este 
acoperit cu o peliculă dielectrică cu 
acoperirea parţială la periferie a electrozilor 
(5). Electrozii (1 şi 3) sunt dotaţi la capete cu 
virole dielectrice. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Electrostatic motor   
(57) The invention relates to instrument engineer-

ing, in particular to electrostatic motors, and 
can be used in devices for pumping gas and 
liquid coolants in the high-voltage power 
equipment cooling and themostating sys-
tems. 
The electrostatic motor comprises a stator 
with corona-forming electrodes (1 and 3), 
which are connected across one to the anal-
ogous poles of a high-voltage source (2), and 
a dielectric rotor (4) with longitudinal metal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

electrodes (5). The ratio of the transverse 
dimension of the electrodes (5) to the dis-
tance between them S1/S2 is within the range 
of 0.4…6. The gap between the electrodes 
(5) is covered with a dielectric film with partial 
overlap on the periphery of the electrodes 
(5). The electrodes (1 and 3) are provided at 
the ends with dielectric ferrules. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Электростатический двигатель 
(57) Изобретение относится к приборострое-

нию, а именно к электростатическим дви-
гателям, и может быть использовано в 
устройствах перекачивания газовых и 
жидкостных теплоносителей в системах 
охлаждения и термостатирования высоко-
вольтного энергетического оборудования. 
Электростатический двигатель содержит 
статор с коронирующими электродами (1 
и 3), которые подключены через один к 
одноименным полюсам высоковольтного 
источника напряжения (2), и диэлектриче-
ский ротор (4) с продольными металличе-
скими электродами (5). Отношение попе-
речного размера электродов (5) к рас-
стоянию между ними S1/S2 лежит в диапа-
зоне 0,4…6. Промежуток между электро-
дами (5) покрыт диэлектрической пленкой 
с частичным перекрытием по периферии 
электродов (5). Электроды (1 и 3) снабже-
ны по торцам диэлектрическими обечай-
ками. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
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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 4354 C1 F16H 1/28 (2006.01) 
F16H 1/32 (2006.01) 
F16H 3/50 (2006.01) 

a 2014 0025 2014.03.11 6/2015 

2 GB 4369 C1 A61K 31/40 (2006.01) 
A61K 31/167 (2006.01) 
A61K 31/4704 (2006.01) 
A61K 45/06 (2006.01) 
A61K 9/14 (2006.01) 
A61M 15/00 (2006.01) 
A61K 9/00 (2006.01) 

a 2013 0069 2012.03.05 9/2015 

3 MD 4370 C1 C07D 237/04 (2006.01) 
C07C 13/48 (2006.01) 
C07C 49/637 (2006.01) 
A61K 31/122 (2006.01) 
A61K 31/50 (2006.01) 
A61P 31/10 (2006.01) 
A61P 31/04 (2006.01) 

a 2015 0024 2015.03.05 9/2015 

4 MD 4372 C1 C12M 1/00 (2006.01) 
C12M 1/02 (2006.01) 
C12M 1/04 (2006.01) 
C12M 1/12 (2006.01) 
C12M 3/00 (2006.01) 
C12M 3/02 (2006.01) 
C12M 3/06 (2006.01) 

a 2014 0022 2014.03.04 9/2015 
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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 934 Z F03D 3/02 (2006.01) s 2015 0042 2015.03.26 7/2015 

2 MD 940 Z A61K 9/06 (2006.01) 
A61K 8/92 (2006.01) 
A61K 36/42 (2006.01) 
A61K 35/33 (2015.01) 

s 2014 0155 2014.12.11 8/2015 

3 MD 946 Z A01G 1/00 (2006.01) 
A01C 21/00 (2006.01) 
C12N 1/12 (2006.01) 
A01N 65/03 (2009.01) 

s 2015 0069 2014.03.03 9/2015 

4 MD 947 Z A23L 1/31 (2006.01) 
A23L 1/312 (2006.01) 
A23L 1/317 (2006.01) 
A23L 1/314 (2006.01) 

s 2015 0024 2015.02.25 9/2015 

5 MD 948 Z A61C 8/00 (2006.01) s 2015 0046 2015.04.02 9/2015 

6 MD 949 Z B29B 17/00 (2006.01) 
B09B 3/00 (2006.01) 

s 2015 0092 2015.07.09 9/2015 

7 MD 951 Z C12G 1/00 (2006.01) 
C12G 1/06 (2006.01) 

s 2015 0010 2015.01.29 9/2015 

8 MD 952 Z C12G 1/04 (2006.01) 
C12G 1/00 (2006.01) 

s 2015 0013 2015.01.30 9/2015 

9 MD 953 Z F04B 23/04 (2006.01) 
F04B 23/12 (2006.01) 

s 2015 0018 2015.02.18 9/2015 

10 MD 955 Z H02K 7/06 (2006.01) 
F03G 7/08 (2006.01) 

s 2015 0067 2015.05.18 9/2015 

11 MD 956 Z H04L 9/00 (2006.01) 
H04L 29/06 (2006.01) 
H04K 1/00 (2006.01) 

s 2015 0017 2015.02.17 9/2015 
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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 2 3 4 5 6 

1 v 2013 0023 / 
  2013.06.03 

a. INSTITUTUL DE FITOTEH-
NIE „PORUMBENI”, MD 
 
b. MATICIUC Vasile, MD; 
PRITULA Grigorii, MD; 
VANICOVICI Nicolai, MD;  
FRUNZE Ion, MD; 
PARTAS Evghenia, MD;  
ŞTIRBU Valentin, MD;  
ROTARI Alexandru, MD;  
MICU Vasile, MD;  
GRIBINCEA Vladimir, MD; 
GORCEACOV Vadim, MD; 
FRUNZE Nina, MD 

PORUMB  
(Zea mays) 
 
Maize  
(Zea mays) 
 
Кукуруза  
(Zea mays) 
 

 

PORUMBENI 
443 

199 / 2016.04.30 

2 v 2014 0026 / 
  2014.08.05 

a. GRĂDINA BOTANICĂ  
(INSTITUT) A ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. MANOLE Svetlana, MD;  
SÎRBU Tatiana, MD 

CRIN GALBEN 
(Hemerocallis x hybrida 
hort.) 
 
Lemon Day-lily 
(Hemerocallis x hybrida 
hort.) 
 
Лилейник желтый 
(Hemerocallis x hybrida 
hort.) 

MELANCOLIE 200 / 2016.04.30 

3 v 2014 0027 / 
  2014.08.05 

a. GRĂDINA BOTANICĂ  
(INSTITUT) A ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. MANOLE Svetlana, MD;  
SÎRBU Tatiana, MD 

CRIN GALBEN 
(Hemerocallis x hybrida 
hort.) 
 
Lemon Day-lily 
(Hemerocallis x hybrida 
hort.) 
 
Лилейник желтый 
(Hemerocallis x hybrida 
hort.) 
 

ZAMFIRA 201 / 2016.04.30 

4 v 2014 0028 / 
  2014.08.05 

a. GRĂDINA BOTANICĂ  
(INSTITUT) A ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. SÎRBU Tatiana, MD;  
SFECLĂ Irina, MD 

BUJOR  
(Paeonia lactiflora Pall.) 
 
Peony  
(Paeonia lactiflora Pall.) 
 
Пион  
(Paeonia lactiflora Pall.) 
 

TRAIAN 202 / 2016.04.30 
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1 2 3 4 5 6 

5 v 2014 0029 / 
  2014.08.05 

a. GRĂDINA BOTANICĂ  
(INSTITUT) A ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. SÎRBU Tatiana, MD;  
SFECLĂ Irina, MD 

BUJOR  
(Paeonia lactiflora Pall.) 
 
Peony  
(Paeonia lactiflora Pall.) 
 
Пион  
(Paeonia lactiflora Pall.) 
 

RUXANDA 203 / 2016.04.30 

 
 
 
FG9E  Brevete pentru soi de plantă eliberate / 

Issued plant variety patents / 
Выданные 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 
патента 

1 v 2013 0040 /  
   2013.11.29 

a. KWS SAAT SE, DE 
 
b. LEIPERT Rainer, DE 

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

KORPORALIS 196 / 2015.12.31 

 



MĂRCI                                                                                                         MD - BOPI 4/2016 
 
 

 43

 

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 BIBLIOGRAFICE  
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA  
RELATING TO MARKS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 60 

(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) 037787 
(220) 2015.10.26 
(310) 86/742,413; 86/742,418; 86/742,431; 

86/742,443; 86/742,452; 86/742,458; 
86/742,462; 86/742,468; 86/742,474; 
86/742,478; 86/742,490; 86/742,493; 
86/742,501; 86/742,509; 86/742,518; 
86/742,529 

(320) 2015.08.31 
(330) US 
(730) Verizon Trademark Services LLC, US 

1320 North Court House Road, 9th floor,  
Arlington, Virginia 22201, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - echipamente, dispozitive şi sisteme pentru 

telecomunicaţii, televiziune, reţele de calcula-
toare şi tehnologii informaţionale; software 
de telecomunicaţii; telefoane, tablete şi dis-
pozitive de comunicare fără fir pentru trans-
miterea vocii, datelor sau imaginilor, dispozi-
tive pentru redarea mediilor (media player), 
dispozitive de decodare pentru televizoare 
(TV), echipamente digitale de înregistrare 
video (DVR), telecomenzi pentru televizoare, 
calculatoare şi dispozitive de decodare, dis-
pozitive digitale pentru transmiterea de me-
dia; modeme şi routere; sisteme de navigaţie 
prin satelit, şi anume sistemul de poziţionare 
globală (GPS); accesorii pentru telefoane, 
telefoane mobile, tablete şi dispozitive de 
comunicaţii fără fir, şi anume căşti şi căşti 
auriculare, încărcătoare pentru telefoane, 
încărcătoare pentru baterii, suporturi pentru 
autoturisme, suporturi mobile pentru telefoa-
ne; staţii de încărcare şi andocare, carcase 
de protecţie pentru telefoane mobile şi table-
te, huse şi carcase de protecţie pentru dis-
pozitive electronice portabile, tocuri pentru 
telefoane mobile, folii de plastic pentru pro-
tecţie anti-reflexie şi anti-zgâriere adaptate 
pentru utilizare cu ecranele telefonului mobil; 
difuzoare fără fir şi portabile; carcase CD şi 
DVD; genţi pentru calculatoare; suporturi de 
mouse-uri; mouse-uri pentru calculatoare; 
magneţi decorativi; dispozitive de telecomu-
nicaţii fără fir pentru transmiterea vocii, date-
lor, imaginii, conţinutului audio, video şi me-
sajelor, accesului la Internet, accesului la 
serviciul de navigare şi direcţionare, posibili-
tatea de descărcare a muzicii, fişierelor video 

şi aplicaţiilor prin opţiunea over-the-air, care 
pot include un music player şi cameră; dis-
pozitive pentru comunicare fără fir care stabi-
lesc o reţea locală fără fir; dispozitive elec-
tronice portabile personale şi senzori care 
procesează, stochează şi transmit datele 
biometrice ale utilizatorului; sisteme electro-
nice personale de răspuns de urgenţă forma-
te dintr-un dispozitiv fără fir purtat pe corp 
prevăzut cu un buton pe care utilizatorul îl 
apasă pentru a anunţa alte persoane în ca-
zuri de urgenţă, şi o unitate de comandă care 
apelează la telefon pentru solicitare de aju-
tor; dispozitive portabile personale de locali-
zare echipate cu software care permit părin-
telui monitorizarea şi localizarea copilului 
său; hardware şi software de calculatoare 
pentru telecomunicaţii, televiziune, reţele de 
calculatoare şi tehnologii informaţionale; 
aplicaţii software în domeniul activităţilor de 
divertisment, jocuri şi productivitate; software 
pentru administrarea reţelelor, software pen-
tru utilizarea în reţelele de control a accesu-
lui, crearea şi menţinerea firewall-urilor; pro-
grame de calculator pentru accesarea reţele-
lor globale de calculatoare şi reţelelor de 
comunicare interactivă a calculatoarelor; 
software de calculatoare pentru codificare; 
software de securitate a calculatoarelor şi 
reţelelor; software pentru serviciile M2M 
(machine-to-machine), dispozitive conectate 
şi IoT (internetul obiectelor); seturi de dezvol-
tare software (sdks) şi interfeţe de programa-
re a aplicaţiilor (api) pentru crearea de soft-
ware şi aplicaţii pentru dispozitivele M2M şi 
IoT, produse şi servicii IoT; software pentru 
reţeaua IoT şi conectivitatea datelor, mana-
gementul, configurarea, alimentarea şi con-
trolul dispozitivului; software care colectează 
şi transmite datele de la dispozitivele conec-
tate prin M2M şi IoT şi integrează datele 
aplicaţiilor software ale întreprinderii, web şi 
mobil; aplicaţii software pentru mesagerie şi 
distribuirea vocală, a datelor şi fotografiilor; 
software pentru furnizarea unui serviciu de 
televiziune prin Internet; software pentru au-
torizarea, descărcarea, transmiterea, recep-
ţionarea, editarea, extragerea, codificarea, 
decodificarea, afişarea, redarea, stocarea şi 
organizarea textelor, datelor, graficelor, ima-
ginilor, clipurilor video, jocurilor electronice, 
mediilor digitale şi publicaţiilor electronice; 
programe şi software pentru video şi jocuri 
electronice; software pentru transmisie de 
conţinut; software pentru videoclipuri; softwa-
re pentru colectarea, editarea, organizarea, 
modificarea, adăugarea la favorite, transmi-
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terea, stocarea şi distribuirea datelor şi in-
formaţiilor; aplicaţii software pentru telefoane 
mobile, şi anume software pentru prelucrarea 
datelor; aplicaţii software pentru telefoane 
mobile, şi anume software pentru facilitarea 
comunicării; software pentru jocuri electroni-
ce pentru dispozitive fără fir; software de 
recunoaştere a gesturilor pentru schimbul 
vocii, imaginii, datelor; aplicaţii software pen-
tru transmiterea informaţiilor referitoare la 
fitness, activitate şi sănătate; aplicaţii softwa-
re pentru gestionarea informaţiilor referitoare 
la un program de sănătate şi fitness; aplicaţii 
software pentru dispozitive şi date biometrice 
de supraveghere; software care permit 
transmiterea informaţiilor de cartografiere, 
navigare, trafic, meteo şi punctelor de interes 
către reţelele de telecomunicaţii, site-uri web 
şi telefoane mobile; sisteme de calculatoare 
hardware şi software, şi anume sisteme de 
diagnosticare la bord (OBD), cititoare, apara-
te radio de transmisie-recepţie şi difuzoare 
radio programate pentru introducerea şi răs-
punderea la solicitările de asistenţă rutieră, 
transmiterea vocii, datelor, localizarea şi re-
cuperarea vehiculului, diagnosticarea în timp 
real a vehiculului, detectarea de urgenţă a 
incidentelor şi acordarea asistenţei rutiere de 
urgenţă prin utilizarea unui sistem intern de 
poziţionare globală (GPS) şi telecomunicaţii 
mobile; software pentru acordarea asistenţei 
rutiere de urgenţă a vehiculelor, ca răspuns 
la solicitarea serviciului; aplicaţii mobile care 
oferă un cronometru pentru timpul de parca-
re; aplicaţii mobile pentru localizarea autove-
hiculului pe hartă; software ce permite utiliza-
torilor să seteze mementouri pentru întreţine-
rea vehiculului; aplicaţii software pentru efec-
tuarea plăţilor, transferurilor şi primirea bani-
lor; aplicaţii software pentru facilitarea plăţilor 
mobile; platforma financiară electronică care 
oferă mai multe tipuri de plăţi şi tranzacţii 
creditare prin intermediul unui telefon mobil; 

 

14   - ceasuri, ceasuri sportive, bijuterii, ceasuri de 
perete, instrumente de cronometrare; 

 

16   - produse de imprimerie, şi anume cărţi de 
telefoane; cataloage, broşuri, foi tipărite şi 
carduri, materiale de instruire şi învăţământ 
în domeniul telecomunicaţiilor, reţele de cal-
culatoare şi tehnologii informaţionale; creioa-
ne, stilouri, markere fluorescente, blocnote-
suri de notiţe; notiţe adezive; prespapieruri; 
calendare, capsatoare; suporturi pentru bani; 

 

18   - genţi sportive; umbrele; saci de voiaj; portvi-
zite; rucsacuri, serviete, suporturi pentru eti-
chete de bagaje; 

 

24   - prosoape pentru golf; pături pentru picnic; 
prosoape de plajă; 

 

25   - îmbrăcăminte, şi anume chipiuri, jachete, 
cămăşi, pantaloni şi pălării; cămăşi, pantaloni şi 
pălării prevăzute cu dispozitive biometrice de 
monitorizare; şlapi, cravate, mănuşi; fulare; 

 

28   - echipamente pentru golf, şi anume unelte de 
refacere a gazonului, markere pentru mingile 
de golf, mingi de golf, suporturi pentru mingi 
de golf; mingi de plajă; yo-yo; discuri zbură-
toare; baloane; jocuri cu zaruri, dominouri; 
cărţi de joc; jetoane pentru poker; mingi de 
fotbal; 

 

35   - servicii de vânzare cu amănuntul şi magazi-
ne on-line care oferă produse şi servicii de 
telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, 
dispozitive electronice fără fir şi accesoriile 
acestora, şi anume seturi de căşti, baterii şi 
huse, tehnologii portabile fără fir, şi anume 
ceasuri inteligente, dispozitive de fitness, 
dispozitive de control joc, dispozitive pentru 
transmiterea continuă a conţinutului media, 
realizarea abonamentelor la servicii şi produ-
se TV, produse electronice de consum, dis-
pozitive conectate pentru casă, inclusiv ter-
mostate, dispozitive de iluminare şi securita-
te, prezentarea produselor; servicii de abo-
nament TV; promovarea produselor şi servi-
ciilor de telecomunicaţii, produsele şi servicii-
le TV pe bază de abonament, tehnologii digi-
tale şi produse electronice de consum prin 
reduceri şi cupoane on-line; servicii de tele-
viziune pe bază de abonament; servicii de 
abonament pentru difuzarea în direct a con-
ţinutului TV, filmelor, muzicii, evenimentelor 
în direct, video, jocurilor şi conţinutului mul-
timedia; asigurarea serviciilor electronice, 
web audio, video, datelor, jocurilor şi multi-
media prin intermediul televiziunii, calcula-
toarelor, calculatoarelor de buzunar, telefoa-
nelor mobile şi a altor dispozitive electronice 
personale, abonarea contra plată sau preplă-
tită; servicii de vânzare cu amănuntul on-line; 
promovarea competiţiilor şi evenimentelor 
sportive pentru terţi; realizarea programelor 
de stimulare pentru promovarea inovaţiilor şi 
tehnologiilor; publicitate pe dispozitive elec-
tronice mobile pentru terţi; furnizarea datelor 
abonaţilor wireless pentru promovarea pro-
duselor şi serviciilor pentru terţi; administra-
rea programului de reduceri care permit par-
ticipanţilor să beneficieze de reduceri la pro-
duse şi servicii prin utilizarea unui card de 
reduceri de membru; servicii de publicitate şi 
promoţionale inclusiv promovarea produselor 
şi serviciilor pentru terţi prin acordarea de 
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reduceri, inclusiv reduceri pentru serviciile de 
reparaţii auto şi serviciile turistice; promova-
rea vânzării serviciilor de telecomunicaţii şi 
televiziune prin administrarea programului de 
stimulare în cadrul căruia clienţii sunt recom-
pensaţi pentru atragerea clienţilor noi; servicii 
de binefacere, şi anume promovarea conşti-
entizării publicului asupra problemelor me-
diului, politicii şi iniţiativei; servicii de binefa-
cere, şi anume organizarea, desfăşurarea 
programelor de voluntariat a angajaţilor şi 
proiectelor în folosul comunităţii; 

 

36   - sponsorizarea financiară a activităţilor spor-
tive, programelor şi evenimentelor educative 
şi de divertisment; transferuri electronice de 
bani; servicii de tranzacţii financiare, şi anu-
me furnizarea tranzacţiilor comerciale securi-
zate şi opţiunilor de plată; servicii acordate 
de fundaţiile de caritate, şi anume furnizarea 
asistenţei financiare pentru programele şi 
serviciile acordate altor persoane; acordarea 
granturilor pentru cercetare şi educaţie în 
domeniul alfabetizării, prevenirea violenţei 
domestice, promovarea educaţiei copiilor în 
ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică 
(STEM), îngrijirea sănătăţii şi tehnologiile de 
îngrijire a sănătăţii, problemele mediului, 
sistemelor energetice inteligente; 

 

37   - instalarea, întreţinerea şi repararea reţelelor 
de telecomunicaţii, echipamentelor, hardwa-
re de calculatoare, sisteme informatice şi 
reţele de comunicaţii; servicii de întreţinere şi 
repararea firelor de telefoane şi fişelor; servi-
cii de asistenţă rutieră de urgenţă, şi anume 
schimbarea cauciucurilor dezumflate, furni-
zarea combustibilului de urgenţă şi pornirea 
rapidă a bateriei; furnizarea informaţiei prin 
telefon şi consultanţa mecanică pentru au-
tomobile; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; servicii de difuza-
re a programelor TV, transmiterea şi difuza-
rea programelor audio, video şi programelor 
TV, calculatoare şi dispozitive electronice 
fără fir; servicii video la cerere (VOD); servicii 
pay-per-view (PPV); închirierea decodoarelor 
pentru televizoare şi reportofoane digitale 
(DVR) utilizate împreună cu televizoarele; 
furnizarea camerelor chat on-line pentru reţe-
le sociale; transmiterea electronică şi difuza-
rea în direct la TV a filmelor, muzicii, eveni-
mentelor live, videoclipurilor, jocurilor şi con-
ţinutului multimedia pentru terţi; servicii de 
telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, şi 
anume transmiterea vocii, imaginii, informaţii-
lor, datelor, fişierelor audio, video şi altor 
tipuri de conţinut prin reţele de telecomuni-

caţii, reţele de comunicaţii fără fir, Internet, 
reţele de comunicaţii cu fibre optice, precum 
şi alte reţele de date de calculator; servicii 
DSL şi Internet de mare viteză; servicii de 
poştă electronică; oferirea accesului intera-
ctiv multiplu utilizatorului la o reţea de comu-
nicaţie globală; servicii de reţea bazate pe 
anume linii de mare viteză sau serii de 
conexiuni care formează o cale majoră de 
transmitere în cadrul unei reţele; servicii de 
transmisie WAN (reţea de întindere mare); 
servicii de transmisie ethernet; servicii prin 
ATM (modul de transfer asincron), şi anume 
transmiterea informaţiei codificate în celule 
de memorie mici de dimensiuni fixe; reţea cu 
servicii digitale integrate (ISDN); servicii de 
comunicaţii IP (protocolul Internet), şi anume 
transmiterea informaţiilor prin intermediul 
Internetului; servicii VPN (reţea virtuală priva-
tă) şi servicii de linii private, şi anume furni-
zarea comunicaţiilor electronice private şi 
sigure în timp real printr-o reţea de calcula-
toare; servicii de transmisie a datelor electro-
nice; servicii de transmitere comutată a vocii, 
datelor, fişierelor video şi multimedia; asigu-
rarea conexiunilor de telecomunicaţii la In-
ternet şi alte comunicaţii computerizate a 
datelor şi reţelelor fără fir; furnizarea accesu-
lui multiutilizator la o reţea de comunicaţii 
fără fir; servicii de portaluri de telecomuni-
caţii, şi anume oferirea unui portal pentru 
conectare între telecomunicaţii independente 
şi reţele de calculatoare pentru schimbul de 
trafic Internet; servicii tele-, video-, audio-
conferinţe; servicii de telecomunicaţii fără fir, 
şi anume transmisia fără fir a vocii, datelor; 
servicii de telecomunicaţii, şi anume furniza-
rea serviciilor VoIP (voce peste protocol de 
Internet); servicii de mesagerie electronică; 
consultanţă în domeniul telecomunicaţiilor şi 
comunicaţiilor computerizate; furnizarea ser-
viciilor prin reţeaua PNA (punct de acces) 
pentru schimbul de trafic Internet între trans-
portatorii de trafic Internet; servicii de poştă 
electronică şi mesaje text; servicii de teleco-
municaţii şi tehnologii informaţionale, şi anu-
me servicii de transmitere telefonică a vocii; 
servicii de teleconferinţă; transmiterea elec-
tronică a vocii şi datelor oferind criptare şi 
decriptare; transmiterea telematică a infor-
maţiei; transmiterea datelor şi informaţiilor 
prin intermediul telemetriei; servicii de tele-
prezenţă; trimiterea telematică a informaţiei 
cu privire la siguranţa, securitatea, diagnos-
ticcarea şi managementul vehiculelor; servicii 
de comunicaţii fără fir în bandă largă bidi-
recţională prevăzută la autovehicule; furniza-
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rea informaţiilor privind diagnosticarea şi 
reamintirea cu privire la întreţinerea vehicu-
lului prin aplicaţiile e-mail, web şi telefon mo-
bil; servicii de telecomunicaţii, şi anume 
oferirea posibilităţii de a contacta un centru 
de apel de la distanţă dintr-un vehicul pentru 
a raporta accidente şi situaţii de urgenţă, 
astfel încât locaţia vehiculului să poată fi 
determinată şi să poată fi expediată infor-
maţia personalului de urgenţă; servicii de 
intervenţii de urgenţă, şi anume transmiterea 
notificărilor electronice de alertă prin interme-
diul reţelelor de telecomunicaţii, recepţiona-
rea apelurilor pentru asistenţă rutieră; asigu-
rarea transmiterii electronice a datelor şi 
informaţiilor pentru industria sănătăţii; servicii 
de reţea pentru livrarea conţinutului; platfor-
mă de servicii digitale media pentru codare, 
livrare şi afişare a conţinutului media digital; 
chiria echipamentelor de telecomunicaţii ofe-
rite de furnizorul clientului (CPE); servicii 
gratuite de telefonie; furnizarea serviciilor call 
center şi contact center; servicii de răspuns 
vocal şi servicii de rutare a apelului; servicii 
de mesagerie vocală electronică, şi anume 
înregistrarea şi transmiterea mesajelor voca-
le prin telefon, text, numeric şi serviciile fără 
fir de mesagerie digitală cu imagine şi servicii 
de poştă electronică; servicii de telecomuni-
caţii M2M, servicii de telecomunicaţii IoT; 
furnizarea transmiterii electronice de date şi 
informaţii la dispozitive cu conexiune fără fir 
M2M, dispozitive cu conectare la Network şi 
dispozitive cu conectare la Internet, ce cu-
prind IoT; transmiterea electronică a datelor 
prin reţele fără fir pentru serviciile M2M, IoT 
şi dispozitivele conectate; transmiterea elec-
tronică şi telematică a datelor referitoare la 
monitorizarea, localizarea, recuperarea şi 
urmărirea activelor şi dispozitivelor conectate 
în diverse industrii; consultanţă în domeniul 
telecomunicaţiilor în ceea ce ţine de tehno-
logia M2M, dispozitivele conectate, gestiona-
rea dispozitivului de la distanţă şi IoT; servicii 
M2M, şi anume managementul afacerilor cu 
parcuri auto; servicii caritabile, şi anume 
furnizarea donaţiilor de telefoane fără fir şi 
timp de emisie victimelor violenţei în familie 
şi grupurilor conexe de avocaţi; 

 

39   - servicii de asistenţă rutieră de urgenţă, şi 
anume servicii de remorcare, macara şi livra-
rea cheilor; servicii de localizare a vehiculului 
prin furnizarea informaţiilor geografice privind 
localizarea vehiculelor; furnizarea informaţii-
lor prin intermediul reţelelor de telecomunica-
ţii şi telefoanelor celulare, şi anume rutarea, 
navigarea, informaţia privind poziţionarea 

globală a vehiculului; servicii de informare cu 
privire la trafic, şi anume congestionarea 
traficului şi călătoria, şi anume informaţii 
despre benzinării şi puncte de interes; oferi-
rea de pe site-urile web, link-urile site-urilor 
cu privire la informaţiile geografice, imaginilor 
cu hartă şi rutarea călătoriilor; depozitarea 
calculatoarelor şi echipamentelor de teleco-
municaţii pentru terţi; 

 

41   - divertismente sub formă de emisiuni informa-
tive televizate şi spectacole vizuale şi audio 
prin intermediul televiziunii, calculatoarelor şi 
dispozitivelor electronice fără fir; servicii de 
jocuri electronice furnizate prin intermediul 
Internetului; servicii de divertisment sub for-
mă de servicii de dezvoltare, creaţie, produc-
ţie, şi de post-producţie de conţinut şi de 
divertisment multimedia; servicii de divertis-
ment, şi anume furnizarea programelor tele-
vizate, video şi conţinut în direct pe o mare 
varietate de subiecte; oferirea unui portal 
web în Internet, domeniul divertismentului; 
organizarea tombolelor şi concursurilor care 
promovează utilizarea serviciilor de teleco-
municaţii şi dispozitive fără fir; oferirea pro-
gramelor de premiere, stimulare menită pen-
tru remunerarea participanţilor care demon-
strează excelenţă în materie de inovare şi 
tehnologie; închirierea stadioanelor; 

 

42   - servicii IT, servicii de reţea de calculator; 
servicii software de telecomunicaţii; stocarea 
electronică şi arhivarea datelor pentru terţi; 
servicii IT, şi anume exploatarea tehnică şi 
gestionarea reţelelor de calculatoare ale terţi-
lor; servicii informatice gestionate şi operaţi-
unile de reţea pentru terţi; servicii cloud 
computing; servicii provider cloud hosting; 
servicii IT, şi anume managementul şi admi-
nistrarea la distanţă şi la faţa locului, a sis-
temelor IT pentru terţi care includ infrastruc-
tura virtuală şi fizică, servere, sisteme de 
stocare, reţele şi software; recuperarea şi 
suportul de siguranţă de la distanţă a datelor 
de pe calculator; servicii de recuperare a 
datelor şi recuperarea de urgenţă a datelor 
de pe calculator în caz de dezastru; furniza-
rea sistemelor informatice virtuale şi mediilor 
de calculatoare virtuale prin cloud computing; 
servicii IT, şi anume furnizarea serviciilor de 
administrare a infrastructurii pentru monitori-
zarea, administrarea şi gestionarea sisteme-
lor de tehnologie a informaţiei cloud compu-
ting şi aplicaţii publice şi private; integrarea 
mediilor publice şi private de cloud compu-
ting; furnizarea de cloud computing şi stoca-
re cloud; servicii de consultanţă în domeniul 
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cloud computing; servicii de consultanţă 
tehnică în domeniul arhitecturii datacenter şi 
soluţii de cloud computing; administrarea şi 
gestionarea de la distanţă a dispozitivelor in-
house şi găzduirea în datacenter, baze de 
date şi aplicaţii software pentru terţi; servicii 
de colocaţie a calculatorului, şi anume acor-
darea facilităţilor pentru localizarea servere-
lor cu echipamentul terţilor; furnizarea facili-
tăţilor sigure, în condiţiile mediului controlat, 
pentru serverele de calculatoare şi echipa-
mente de reţea a terţilor; monitorizarea the-
nică a serverelor de calculatoare şi teleco-
municaţii, echipamente de reţea a terţilor; 
servicii de infrastructuri informatice, şi anume 
furnizarea serverelor de reţele de calculatoa-
re accesibile de la distanţă; servicii IT, şi 
anume furnizarea unui mediu virtual on-line 
pentru sisteme informatice virtuale accesibile 
prin intermediul Internetului şi altor reţele de 
calculatoare; leasing şi închiriere de capaci-
tate informaţională, şi anume software de 
calculatoare, hardware şi echipamente de 
reţea; leasing de servere; managementul 
tehnic al infrastructurii virtuale şi reţelelor de 
calculatoare; asigurarea utilizării temporare 
de software nedescărcabile pentru accesa-
rea şi utilizarea unei reţele cloud computing; 
servicii IT, şi anume evaluarea, analiza siste-
melor de calculatoare, inclusiv sisteme in-
terne de calculatoare, sisteme informatice 
extranet şi sisteme informatice globale, pen-
tru a asigura conformitatea cu standardele 
industriei; punerea în aplicare a software de 
calculatoare pentru terţi; asigurarea utilizării 
temporare de software on-line nedescărca-
bile, inclusiv kituri de dezvoltare de software 
(SDK) şi API-uri pentru utilizarea în dezvolta-
rea şi testarea software; furnizarea informaţii-
lor în domeniul dezvoltării independente a 
aplicaţiilor software prin intermediul Interne-
tului; proiectarea, dezvoltarea, implementa-
rea reţelelor de calculatoare, sistemelor 
informatice pentru terţi; monitorizarea reţele-
lor de calculatoare şi sistemelor informatice 
pentru asigurarea funcţionării corespunză-
toare a acestora; servicii IT şi monitorizarea 
reţelei de calculatoare, şi anume raportarea 
performanţelor şi echilibrarea sarcinii în sco-
pul controlului calităţii; servicii de autentifica-
re în domeniul telecomunicaţiilor şi serviciilor 
de reţea; asigurarea utilizării temporare a 
software nedescărcabile de audit de reţea în 
domeniul comunicaţiilor securizate şi reţele-
lor de date; serviciile on-line de securitate, şi 
anume asigurarea securităţii şi anonimatului 
pentru tranzacţiile electronice cu carduri de 

credit; proiectare în domeniul reţelelor de 
comunicaţii, telecomunicaţii computerizate şi 
reţelelor de date; servicii de proiectare şi 
consultanţă în domeniul IT, programe de cal-
culator, managementul centrelor de date şi 
reţele de calculatoare globale; instalarea, 
întreţinerea şi repararea software de calcula-
toare; exploatarea reţelelor electronice de 
informare; planificarea recuperării calculatoa-
relor după un dezastru; proiectarea sisteme-
lor de comunicaţii unificate şi hibride bazate 
pe spaţiu şi cloud; asigurarea utilizării tempo-
rare a software nedescărcabile pentru mana-
gementul conformităţii şi analiza riscului în 
domeniul securităţii informatice şi de reţea; 
asigurarea utilizării temporare a software 
nedescărcabile privind securitatea în reţea; 
consultare în domeniul Internetului şi reţelei 
de securitate şi transmiterea în siguranţă a 
datelor şi informaţiilor; servicii de consultanţă 
tehnică în domeniul software informatice, 
hardware şi reţelelor de calculatoare, şi 
anume furnizarea consultaţiei în ceea ce 
priveşte proiectarea, implementarea, configu-
rarea şi utilizarea acestora; servicii de 
consultanţă tehnică, şi anume depanarea 
hardware şi software legate de infrastructura 
virtuală şi fizică, servere, sisteme de stocare 
şi reţele; servicii de consultanţă tehnică în 
domeniul software, şi anume furnizarea con-
sultanţei în ceea ce priveşte întreţinerea 
software; servicii de asistenţă tehnică referi-
toare la tehnologia infrastructurii de calcula-
tor, şi anume furnizarea serviciilor de consul-
tanţă şi suport tehnic referitoare la servere, 
sisteme de stocare, reţele şi software; ser-
vicii privind reţele de calculatoare şi securi-
tate a reţelelor de comunicaţii în ceea ce 
priveşte protecţia împotriva intruziunilor, ana-
liza ameninţărilor securităţii, servicii de secu-
ritate administrată, managementul vulnerabi-
lităţii şi evaluarea, analiza ameninţărilor, şi 
testele legale şi de penetrare; servicii de 
criptare a datelor şi software; consultarea în 
domeniul securităţii calculatorului oferind 
transmiterea în siguranţă a datelor, criptarea 
şi decriptarea datelor; testarea, analiza şi 
evaluarea produselor şi serviciilor terţilor în 
domeniul calculatoarelor şi evaluării securi-
tăţii informatice; servicii de consultanţă în 
domeniul de securitate informatică şi secu-
ritate a reţelei de comunicaţii; hosting-ul 
aplicaţiilor şi site-urilor web ale terţilor; furni-
zarea informaţiilor în domeniul diagnosticului 
vehiculelor şi înregistrărilor privind diagnosti-
cul vehiculelor prin intermediul unei reţele 
informaţionale; monitorizarea emisiilor şi 
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performanţei vehiculelor; software nedescăr-
cabile pentru serviciile M2M, reţele şi dis-
pozitive conectate la Internet; software 
nedescărcabile pentru IoT; platformă soft-
ware pentru gestionarea serviciilor M2M, 
serviciilor IoT şi a dispozitivelor conectate şi 
la distanţă; platforme software care furnizea-
ză un mediu de dezvoltare, kituri de dez-
voltare software (SDK), şi o interfaţă de 
programare a aplicaţiilor (API) pentru crearea 
de aplicaţii pentru dispozitivele M2M, reţele 
şi dispozitive conectate la Internet, dispozi-
tive şi maşini gestionate de la distanţă care 
permit integrarea şi automatizarea aprovizio-
nării, monitorizării şi controlului unor astfel de 
dispozitive şi maşini; acordarea unui portal 
web pentru monitorizarea şi gestionarea 
conectivităţii, utilizarea şi aprovizionarea dis-
pozitivelor M2M şi IoT; consultanţă în dome-
niul ingineriei şi calculatoarelor, proiectarea 
şi dezvoltarea în domeniul dispozitivelor de 
comunicare şi conectate M2M şi IoT; asis-
tenţă tehnică în domeniul dispozitivelor de 
comunicare şi conectate M2M şi IoT; servicii 
IT, şi anume crearea comunităţilor virtuale 
pentru utilizatorii înregistraţi pentru a partici-
pa la discuţii şi la atragerea în reţele; soft-
ware nedescărcabile pentru colectarea, edi-
tarea, transmiterea, stocarea şi distribuirea 
conţinutului audiovizual; furnizarea unui site 
web care oferă utilizare temporară a software 
nedescărcabile care permit utilizatorilor site-
ului web să încarce, posteze, afişeze clipuri 
video on-line pentru distribuire; furnizarea 
tehnologiei care permite utilizatorilor de In-
ternet să elaboreze playlist-uri individuale 
care creează un conţinut vizibil personalizat 
şi permite vizualizarea sau distribuirea inde-
pendentă sau simultană a conţinutului; acor-
darea platformei web hosting pentru software 
de jocuri nedescărcabile; furnizarea de soft-
ware pentru jocuri nedescărcabile; încărca-
rea muzicii, fişierelor audio şi video în Inter-
net pentru terţi; servicii IT, şi anume moni-
torizarea, analiza şi raportarea cu privire la 
obiceiurile de utilizare a Internetului fără fir, 
obiceiurile de căutare în Internet fără fir, la 
obiceiurile de fidelitate a clienţilor cu cone-
xiune fără fir pentru site-urile web ale terţilor 
pentru publicitate direcţionată către intere-
sele individuale ale utilizatorilor comunica-
ţiilor fără fir; software şi platforme software 
pentru agenţi şi editori de publicitate digitală 
în scopul promovării brandului; software pen-
tru agenţi şi editori de publicitate digitală în 
scopul de a plasa publicitate digitală, gestio-
narea campaniilor publicitare digitale, optimi-

zarea impresiilor de publicitate, vizarea publi-
cităţii către clienţi, urmărirea, analiza şi 
raportarea campaniilor publicitare, gestiona-
rea inventarului de publicitate, corelarea 
agenţilor şi a editorilor de publicitate, partici-
parea în cadrul licitaţiilor şi schimburilor 
publicitare, cumpărarea şi vânzarea de publi-
citate; servicii caritabile, şi anume donarea 
telefoanelor mobile, timpului de emisie gra-
tuit, acordarea granturilor pentru organizaţii 
şi alte servicii caritabile care sprijină preve-
nirea violenţei în familie şi a victimelor vio-
lenţei în familie; 

 

43   - servicii de acordare a arenelor, şi anume 
furnizarea spaţiilor cu destinaţie generală 
pentru evenimente sportive, concerte, con-
grese şi expoziţii; 

 

45   - servicii de securitate pentru calculatoare şi 
reţele de calculatoare; monitorizarea calcula-
toarelor, site-urilor web, reţelelor de calcula-
toare şi sistemelor reţelelor de comunicaţii în 
scopuri de securitate; furnizarea serviciilor de 
autentificare a utilizatorului în scopuri de 
securitate; acordarea autentificării pe bază 
de cloud a informaţiei de identificare cu ca-
racter personal în scopuri de securitate; ser-
vicii de securitate informatică prin emiterea şi 
gestionarea certificatelor digitale şi altor 
acreditări de securitate pentru terţi; gestiona-
rea parcului de vehicule prin monitorizarea 
vehiculelor prin mijloace telematice în sco-
puri de securitate; furnizarea informaţiilor în 
domeniul securităţii reţelelor de internet şi 
informatice; consultaţii în domeniul furtului de 
date şi de identitate; servicii de consultanţă 
în domeniul integrităţii şi securităţii calcula-
toarelor, reţelei şi datelor; monitorizarea on-
line pentru prevenirea distribuirii ilegale de 
fişiere şi furnizarea rapoartelor electronice 
privind tentativele de distribuire ilegală a fişi-
erelor în reţelele din întreaga lume; furniza-
rea informaţiilor în domeniul securităţii; con-
sultanţă privind securitatea; servicii de secu-
ritate, şi anume furnizarea evaluărilor de 
securitate pentru afaceri şi agenţii guverna-
mentale; servicii online de reţele sociale; 
servicii de asistenţă rutieră de urgenţă, şi 
anume deschiderea lacătelor; servicii de 
recuperare a vehiculului furat; urmărirea ve-
hiculului furat; servicii de monitorizare de 
urgenţă, şi anume monitorizarea dispozitivu-
lui electronic al vehiculului prin intermediul 
call center de la distanţă şi expedierea per-
sonalului de urgenţă, în cazul detectării acci-
dentului; servicii de monitorizare şi intervenţii 
de urgenţă, şi anume monitorizarea dispozi-
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tivelor de alertă de un centru de monitorizare 
de la distanţă pentru acordarea serviciilor de 
sănătate publică de urgenţă şi de securitate 
şi notificarea terţilor, şi anume contactele 
preferate din familie, răspunzătorii de urgen-
ţă sau asistentă medicală. 

 

(531) CFE(5) 24.17.20; 24.17.25; 26.03.23; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 037794 
(220) 2015.10.28 
(730) INTER-TABAC S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Molodiojnaia nr. 5, MD-6101, Ceadîr-
Lunga, UTA Găgăuzia, 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. 

(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun; produse din tutun; ţigarete. 
 

(531) CFE(5) 03.01.02; 03.01.22; 19.03.03; 19.03.25; 
24.01.15; 24.01.18; 24.01.19; 24.09.11; 25.01.13; 
25.01.25; 27.05.02. 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 038037 
(220) 2015.12.10 
(310) 4-2015-503720 
(320) 2015.07.08 
(330) PH 
(730) Bates Andrea, US  

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

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 038150 
(220) 2015.12.30 
(730) BRAVO STUDIO S.R.L., MD  

Str. Valea Trandafirilor nr. 6/2, ap. 109,  
MD-2001, 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. 

 

 

 
 
(210) 038151 
(220) 2015.12.30 
(730) BRAVO STUDIO S.R.L., MD  

Str. Valea Trandafirilor nr. 6/2, ap. 109,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 038152 
(220) 2015.12.30 
(730) BRAVO STUDIO S.R.L., MD  

Str. Valea Trandafirilor nr. 6/2, ap. 109,  
MD-2001, 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. 

 

 

 
 
(210) 038167 
(220) 2016.01.05 
(730) IULIRAD-M S.R.L., MD  

Str. Budeşti nr. 32,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: bordo. 
(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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

(531) CFE(5) 12.01.01; 12.01.09; 12.01.10; 27.05.15; 
28.05.00; 29.01.01. 

 

 
 
(210) 038173 
(220) 2016.01.14 
(730) MERCAT DEVELOPMENT LIMITED, GB  

122-126 TOOLEY STREET, LONDON, SE1 
2TU, REGATUL UNIT 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 038175 
(220) 2016.01.11 
(730) Andrea Bates, US  

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

(540)  
 
 

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

nealcoolice inclusiv băuturi răcoritoare; 
băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri 
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor. 

 

 

 
 
(210) 038176 
(220) 2016.01.12 
(730) SACA Ruslan, MD  

Str. Alba Iulia nr. 188, bloc 1, ap. 72,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

 

 
 
(210) 038177 
(220) 2016.01.12 
(730) STRATULAT Ion, MD  

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

 

 

 
 
(210) 038178 
(220) 2016.01.12 
(730) STRATULAT Ion, MD  

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

 

 

(210) 038179 
(220) 2016.01.12 
(730) STRATULAT Ion, MD  

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038180 
(220) 2016.01.12 
(730) STRATULAT Ion, MD  

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

 

 
 
(210) 038181 
(220) 2016.01.12 
(730) CUJBĂ Oleg, MD  

Str. Paris nr. 34, bloc 2, ap. 15,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
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(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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 21.03.21; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 038182 
(220) 2016.01.12 
(730) CUJBĂ Oleg, MD  

Str. Paris nr. 34, bloc 2, ap. 15,  
MD-2051, 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. 

 

(210) 038183 
(220) 2016.01.12 
(730) CUJBĂ Oleg, MD  

Str. Paris nr. 34, bloc 2, ap. 15,  
MD-2051, 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. 

 

 

 
 
(210) 038184 
(220) 2016.01.12 
(730) CUJBĂ Oleg, MD  

Str. Paris nr. 34, bloc 2, ap. 15,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; 

 

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

 

 
 
(210) 038185 
(220) 2016.01.12 
(730) CUJBĂ Oleg, MD  

Str. Paris nr. 34, bloc 2, ap. 15,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(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. 

 

 

 
 
(210) 038186 
(220) 2016.01.12 
(730) CECLU Vitalie, MD  

Bd. Dacia nr. 69, bloc 1, ap. 52,  
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
 

 

 
 
(210) 038191 
(220) 2016.01.14 
(310) 30 2015 062 919.7 
(320) 2015.12.11 
(330) DE 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
29   - margarină; unt; grăsimi tartinabile; amestec 

de grăsimi tartinabile; produse tartinabile 
constând în principal dintr-un amestec de unt 
şi uleiuri vegetale şi/sau dintr-un amestec de 
unt şi grăsimi vegetale. 

 

 

 
 
(210) 038192 
(220) 2016.01.14 
(730) RÎUL VECHI S.R.L., MD  

Str. Pădurii nr. 19,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, gri, maro de diferite 

nuanţe. 
(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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.01; 08.07.01; 11.03.04; 26.05.19; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 038196 
(220) 2016.01.05 
(730) TABURCEANU Anastasia, MD  

Str. Constantin Vîrnav nr. 28, ap. 10,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

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

 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 038198 
(220) 2016.01.06 
(730) CUZNETOV Iurie, MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 038199 
(220) 2016.01.06 
(730) CUZNEŢOV Iurie, MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 038204 
(220) 2016.01.05 
(310) Z-2015-1240 
(320) 2015.07.20 
(330) RS 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - gheaţă comestibilă. 
 

 

 
 
(210) 038205 
(220) 2016.01.05 
(310) Z-2015-1239 
(320) 2015.07.20 
(330) RS 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
32   - preparate pentru fabricarea băuturilor, şi 

anume prafuri solubile pentru fabricarea bău-
turilor. 

 

 

 
 
(210) 038208 
(220) 2016.01.12 
(730) TRIPAC Sergiu, MD  

Str. Valeriu Cupcea nr. 17,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(210) 038210 
(220) 2016.01.15 
(730) GUZUN Valeriu, MD  

Str. Păcii nr. 50, MD-4829, 
Măgdăceşti, Criuleni, 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) 038211 
(220) 2016.01.18 
(730) TERMICAN Sergiu, MD  

Str. A. Puşkin nr. 47/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

 

 
 
(210) 038216 
(220) 2016.01.19 
(730) INFOSAFE S.R.L., MD  

Str. Alba-Iulia nr. 75, ap. 218,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - programe pentru calculator. 
 

 

 
 
(210) 038225 
(220) 2016.01.20 
(730) Schöffel Sportbekleidung GmbH, DE 

Ludwig-Schöffel-Straße 15, 86830 
Schwabmünchen, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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; eşarfe pentru gât 
şi baticuri de purtat la gât; 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; 
articole care servesc la acoperirea capului, în 
special şepci, pălării, bentiţe pentru cap, ba-
ticuri, articole cu cozoroace care servesc la 
acoperirea capului, măşti pentru schi; încăl-
ţăminte. 

 

 
 
(210) 038228 
(220) 2016.01.25 
(730) SEROVEŢ Sergiu, MD  

Str. Ştefan cel Mare nr. 123,  
MD-3000, Soroca, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 07.15.20; 09.07.21; 15.01.19; 24.17.21; 
26.01.22; 26.01.24; 27.03.15; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 038229 
(220) 2016.01.25 
(730) SEROVEŢ Sergiu, MD  

Str. Ştefan cel Mare nr. 123,  
MD-3000, Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 03.13.05; 19.13.21; 26.05.04; 26.05.08; 
26.05.18; 26.15.13; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038237 
(220) 2016.01.19 
(730) BORDENIUC Angela, MD  

Str. Studenţilor nr. 9/22, ap. 29,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: mov, gri, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 24.09.01; 24.09.14; 27.05.08; 27.05.19; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 038240 
(220) 2016.01.22 
(730) POLEACOV Denis, MD  

Str. Pionerscaia nr. 3, ap. 44,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 25.12.03; 26.01.04; 26.01.20; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 038246 
(220) 2016.01.22 
(730) CREDITS 2 ALL S.R.L., MD  

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 27,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, negru. 
 
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.20; 26.11.13; 26.11.21; 26.13.01; 
27.05.10; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 038250 
(220) 2016.01.18 
(730) STANILA Victor, MD  

Str. Trandafirilor nr. 57, ap. 6, MD-4839, 
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
(210) 038254 
(220) 2016.01.25 
(730) NEOSPORT S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 202,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 26.03.05; 26.15.09; 27.05.15. 
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(210) 038255 
(220) 2016.01.25 
(310) Z-2015-1339 
(320) 2015.08.10 
(330) RS 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 038259 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD  

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: cu excepţia elementelor verbale 
"VODKA", "DISTILLED FROM WHEAT". 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
 
 
 
 

(210) 038260 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD  

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "VODKA", "DISTILLED FROM 
WHEAT", "40% ALC.", "BY VOL. 750 ml", 
"80 PROOF", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, albastru, 

kaki-deschis, kaki-închis, smarald, oranj, 
galben, roşu, roz, roz-deschis. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 03.01.04; 03.01.16; 19.07.01; 25.07.25; 
25.12.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038261 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD  

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "VODKA", "DISTILLED FROM 
WHEAT", "40% ALC.", "BY VOL. 750 ml", 
"80 PROOF", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, cafeniu-

deschis, cafeniu-închis, orange-deschis, roz, 
roz-deschis. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.16; 19.07.01; 25.07.25; 
25.12.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038262 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD  

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "VODKA", "DISTILLED FROM 
WHEAT", "40% ALC.", "BY VOL. 750 ml", 
"80 PROOF", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, cafeniu, 

cafeniu-închis, verde, verde-deschis, verde-
închis, galben, auriu, roz-deschis. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 03.04.18; 03.04.20; 05.03.16; 19.07.01; 
25.07.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038263 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD  

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "VODKA", "DISTILLED FROM 
WHEAT", "40% ALC.", "BY VOL. 750 ml", 
"80 PROOF", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, albastru, 

albastru-deschis, albastru-închis, verde, 
cafeniu, cafeniu-închis, smarald, kaki, galben, 
auriu, roz-deschis. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 03.04.18; 03.04.20; 19.07.01; 25.07.25; 
25.12.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038264 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD  

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "VODKA", "DISTILLED FROM 
WHEAT", "40% ALC.", "BY VOL. 750 ml", 
"80 PROOF", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, albastru, 

albastru-deschis, albastru-închis, verde, 
cafeniu, cafeniu-închis, smarald, kaki, galben, 
auriu, roz-deschis. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 03.04.07; 03.04.13; 03.04.14; 19.07.01; 
25.07.25; 25.12.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038265 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD  

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "VODKA", "DISTILLED FROM 
WHEAT", "40% ALC.", "BY VOL. 750 ml", 
"80 PROOF", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, albastru, 

albastru-deschis, albastru-închis, verde, 
cafeniu, cafeniu-închis, smarald, kaki, galben, 
auriu, roz-deschis. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 03.07.06; 03.07.16; 19.07.01; 25.07.25; 
25.12.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038266 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD  

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "VODKA", "DISTILLED FROM 
WHEAT", "40% ALC.", "BY VOL. 750 ml", 
"80 PROOF", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, albastru, 

albastru-deschis, albastru-închis, verde, 
verde-deschis, verde-închis, smarald, kaki, 
galben, galben-deschis, oranj, roz. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 03.07.06; 03.07.16; 05.03.16; 19.07.01; 
25.07.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038267 
(220) 2016.01.27 
(730) DRĂGUŢANU Serghei, MD  

Str. Albişoara nr. 64, ap. 93,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 4/2016        TRADEMARKS 
 

 66

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "VODKA", "DISTILLED FROM 
WHEAT", "40% ALC.", "BY VOL. 750 ml", 
"80 PROOF", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, sur, albastru, 

albastru-deschis, albastru-închis, verde, 
verde-deschis, verde-închis, smarald, kaki, 
galben, galben-deschis, auriu, oranj, roz-
deschis. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - votcă. 
 

(531) CFE(5) 03.04.07; 03.04.13; 03.04.14; 05.03.16; 
19.07.01; 25.07.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038268 
(220) 2016.01.27 
(730) ABC FARMACEUTICI S.P.A., IT  

Corso Vittorio Emanuele II, 72 10121 Torino, 
Italia 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

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

rate pentru calmarea durerii; analgezice; pro-
duse igienice pentru medicină; substanţe şi 
alimente dietetice de uz medical sau veteri-
nar, alimente pentru sugari; suplimente diete-
tice pentru oameni şi animale; plasturi, mate-
riale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
(210) 038269 
(220) 2016.01.27 
(730) ABC FARMACEUTICI S.P.A., IT  

Corso Vittorio Emanuele II, 72 10121 Torino, 
Italia 

(540)  
 
 

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

te pentru calmarea durerii; analgezice; pro-
duse igienice pentru medicină; substanţe şi 
alimente dietetice de uz medical sau veteri-
nar, alimente pentru sugari; suplimente diete-
tice pentru oameni şi animale; plasturi, mate-
riale pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
(210) 038270 
(220) 2016.01.27 
(730) Soporcel - Sociedade  Portuguesa de 

Papel, S.A., PT  
Lavos, 3081-851 Figueira da Foz, Portugalia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
16   - hârtie, şi anume hârtie pentru fotocopiere şi 

pentru imprimante cu laser, cu jet de cernea-
lă şi ofset; plicuri (papetărie); hârtie pentru 
plotter. 
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(210) 038276 
(220) 2016.01.28 
(730) PÎNZARU Ion, MD  

Str. Viilor nr. 7, MD-2089, 
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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; 

 

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) 27.05.17. 
 

 
 
(210) 038277 
(220) 2016.01.28 
(730) PÎNZARU Ion, MD  

Str. Viilor nr. 7, MD-2089, 
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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; 

 

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) 27.05.17; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038289 
(220) 2016.02.01 
(730) ALEXEEV Artur, MD  

Str. Armenească nr. 44, ap. 18,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10-2016) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 05.09.15; 27.01.08; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 038310 
(220) 2016.02.04 
(730) LUPU Valentin, MD  

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 9, bloc 1, 
ap. 27,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

motoarelor pentru vehiculele terestre); cupla-
je şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-

cole, altele decât cele acţionate manual; in-
cubatoare pentru ouă; distribuitoare automate. 

 

(531) CFE(5) 14.07.09; 15.01.13; 15.07.01; 15.07.02; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 038316 
(220) 2016.02.05 
(310) Z-2015-1413 
(320) 2015.08.24 
(330) RS 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - gheaţă comestibilă, îngheţată; produse de 

îngheţată, produse de cofetărie îngheţate, 
deserturi refrigerate, şerbeturi (îngheţată). 

 

(531) CFE(5) 27.05.03. 
 

 
 
(210) 038344 
(220) 2016.02.08 
(730) CIOBANU Andrei, MD  

Str. Schinoasa-Vale nr. 74/5,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
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41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 038352 
(220) 2016.02.10 
(310) 014560999 
(320) 2015.09.14 
(330) EM 
(730) Premium Tobacco FZ LLC, AE  

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras 
Al Khaimah, Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; ţiga-

rete; cigarillos; ţigări de foi; brichete pentru 
fumători; tutun de prizat; pipe de tutun; tutun 
de mestecat. 

 

(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.24; 24.01.15; 26.04.07; 
26.04.18; 26.07.04; 26.13.25. 

 

 
 
(210) 038356 
(220) 2016.02.17 
(730) PETROM-MOLDOVA S.A., întreprindere 

cu capital str ăin, MD  
Şos. Munceşti nr. 269,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 
 
(210) 038357 
(220) 2016.02.17 
(730) PETROM-MOLDOVA S.A., întreprindere 

cu capital str ăin, MD  
Şos. Munceşti nr. 269,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

deschis, negru, alb, albastru, galben, 
cenuşiu-deschis, cenuşiu-închis. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.03.03; 03.03.25; 26.05.18; 27.05.09; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 038359 
(220) 2016.02.15 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD  

Str. Dacia nr. 1, MD-6512,  
Bulboaca, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.12. 
 

 
 
(210) 038375 
(220) 2016.02.17 
(730) PURCEL Aureliu, MD  

Str. Sarmizegetusa nr. 35, bloc 2, ap. 4,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(210) 038385 
(220) 2016.02.18 
(730) DINAS ALEXA S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Ginta Latină nr. 17/3,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor; 
 

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

 

(531) CFE(5) 06.01.02; 06.03.01; 06.03.05; 26.04.13; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 038392 
(220) 2016.02.19 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 09.01.10; 19.07.01; 19.07.23; 25.01.06. 
 

 
 
(210) 038411 
(220) 2016.02.22 
(730) STOLEARENCO Alexei, MD  

MD-3553, Vatici, Orhei, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 



MĂRCI  MD - BOPI 4/2016 

 71

(540)  
 
 

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

violet, negru, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
24   - cuverturi de pat. 
 

(531) CFE(5) 16.01.08; 26.15.03; 26.15.13; 26.15.25; 
27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038413 
(220) 2016.02.24 
(730) BURLACENCO Natalia, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 5, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 25.01.19; 26.01.20; 26.04.24; 26.07.05. 
 
 
 
(210) 038417 
(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) 038418 
(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. 

 
 
 
(210) 038421 
(220) 2016.02.29 
(730) VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 038422 
(220) 2016.03.01 
(730) MOREN GROUP S.A., LV 

BELIZ, BELIZ CITY, LV - 1011, RIGA, 
Letonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038423 
(220) 2016.03.01 
(730) MOREN GROUP S.A., LV 

BELIZ, BELIZ CITY, LV - 1011, RIGA,  
Letonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038424 
(220) 2016.02.18 
(730) MOLDAVSCHII STANDART S.R.L.,  

întreprindere 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) 02.03.01; 02.03.22; 02.03.30; 03.01.08; 
03.07.12; 27.05.04. 

 

 
 
(210) 038425 
(220) 2016.02.22 
(730) VITALITE-MIHAELA S.R.L., MD  

MD-4826, Işnovăţ, Criuleni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.17; 29.01.12. 
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(210) 038426 
(220) 2016.02.23 
(730) TOP LEASING S.R.L., întreprindere  

cu capital str ăin, MD  
Str. Alexandru cel Bun nr. 108, ap. 18,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 26.11.09; 27.01.03; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 038427 
(220) 2016.02.24 
(730) PÎRĂU Irina, MD  

Str. Milano nr. 82,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 
PÎRĂU Sergiu, MD  
Str. Chişinăului nr. 16, ap. 10, MD-6521,  
Anenii Noi, Floreni, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.09; 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 038428 
(220) 2016.02.24 
(730) RUSSU Rodion, MD  

Bd. Dacia nr. 11/2, ap. 166,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - software descărcabile utilizate la dezvoltarea 

şi personalizarea software-lor de calculatoa-
re; aplicaţii şi aplicaţii software de calculatoa-
re destinate interfeţelor pentru utilizatori; 
software pentru stocarea, administrarea, 
urmărirea, analiza şi raportarea datelor în 
domeniul marketingului, promovării şi vânză-
rilor de produse, al informaţiilor oferite clienţi-
lor, managementului relaţiilor cu clienţii şi 
eficienţei activităţii personalului; software 
pentru facilitarea comunicării între profesio-
nişti în domeniul serviciilor de publicitate, 
marketing şi business; software pentru admi-
nistrarea afacerilor, gestionarea fişierelor 
informatice, administrarea serviciilor de relaţii 
cu clienţii; software pentru comunicaţii elec-
tronice; 

 

35   - servicii de administrare a afacerilor, şi anume 
oferirea informaţiilor şi bazelor de date; com-
pilarea şi managementul bazelor de date 
computerizate şi servicii de consultanţă afe-
rente; servicii de administrare a afacerilor şi 
consultanţă privind managementul afacerilor, 
şi anume oferirea serviciilor de management 
al relaţiilor cu clienţii şi servicii de suport în 
vânzări; servicii de consultanţă în domeniul 
administrării afacerilor privind managementul 
relaţiilor cu clienţii; managementul asistenţei 
pentru vânzări şi automatizării marketingului; 
oferirea informaţiilor şi serviciilor de consul-
tanţă în managementul afacerilor prin inter-
mediul website-lui; administrarea pieţelor on-
line pentru cumpărarea, vânzarea, distribui-
rea şi furnizarea de software gratis sau la 
cerere; servicii de planificare strategică; ser-
vicii de compilare şi sistematizare a informa-
ţiilor în baze de date; promovarea unor in-
formaţii pentru afaceri prin intermediul unor 
reţele de calculatoare locale sau globale; 
închirierea spaţiilor publicitare pe Internet; 
servicii on-line de vânzare cu amănuntul a 
software-lor de calculatoare; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii, şi anume servicii 
de transmisie a datelor, imaginilor şi sunete-
lor prin intermediul reţelelor de telecomunica-
ţii, reţelelor fără fir şi Internetului; 

 

41   - servicii în domeniul educaţiei, şi anume or-
ganizarea seminarelor, conferinţelor, atelie-
relor de lucru şi training-urilor privind aplica-
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ţiile de computer în domeniul marketingului, 
promovării, vânzărilor, informării clienţilor, 
managementul relaţiilor cu clienţii, suportului 
de vânzări şi eficientizării activităţii persona-
lului; 

 

42   - oferirea spre utilizare temporară a sofware-
lor on-line nedescărcabile pentru stocarea, 
administrarea, urmărirea, analiza şi raporta-
rea datelor în domeniul marketingului, pro-
movării şi vânzării produselor, informaţiei 
oferite clienţilor, managementului relaţiilor cu 
clienţii şi eficienţei activităţii personalului; 
oferirea spre utilizare temporară a sofware-
lor on-line nedescărcabile pentru facilitarea 
comunicării între profesionişti în domeniul 
serviciilor de publicitate, marketing şi busi-
ness; servicii pentru computer, şi anume 
proiectarea, dezvoltarea şi întreţinerea apli-
caţiilor de software pentru terţi şi servicii de 
consultanţă aferente; oferirea instrumentelor 
de dezvoltare on-line a aplicaţiilor de sofware 
on-line nedescărcabile şi a limbajului de pro-
gramare folosit la dezvoltarea, analiza, coda-
rea, verificarea şi controlarea altor software; 
oferirea spre utilizare temporară a sofware-
lor on-line nedescărcabile care implemen-
tează un limbaj de programare procedural; 
servicii de computer on-line, şi anume pro-
iectarea, dezvoltarea, personalizarea şi între-
ţinerea aplicaţiilor de software pentru terţi şi 
servicii de consultanţă aferente; 

 

45   - servicii de reţele de socializare on-line. 
 

 

 
 
(210) 038429 
(220) 2016.02.24 
(730) VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

 

 

(210) 038430 
(220) 2016.02.24 
(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Zürich, CH  
Im Tiergarten 7, Zürich, Elveţia 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 038432 
(220) 2016.03.01 
(730) IVYBRIDGE VENTURES LIMITED, CY 

Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, Cipru 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Daily", cu excepţia executării grafi-
ce deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, galben, verde-
deschis, liliac. 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.04; 05.05.22; 27.05.11; 29.01.14. 
 

 
 
(210) 038433 
(220) 2016.03.01 
(730) IVYBRIDGE VENTURES LIMITED, CY 

Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, Cipru 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru de diferite 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.06; 26.03.18; 26.11.21; 27.05.11; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 038434 
(220) 2016.03.01 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038435 
(220) 2016.03.01 
(730) VIORICA-COSMETIC S.A., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 
 
 
(210) 038436 
(220) 2016.03.01 
(730) TERMOPLUS GRUP S.R.L., MD  

MD-7321, Cociulia, Cantemir,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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



MD - BOPI 4/2016        TRADEMARKS 
 

 76

(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(10-2016) 
11   - sobe de încălzire, cazane de încălzire, cup-

toare cu încălzire centralizată, piese de 
schimb pentru acestea. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 038437 
(220) 2016.02.24 
(730) ALEXEI Victor, MD  

Str. Alba-Iulia nr. 196, bloc 1, ap. 159,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(10-2016) 
30   - sosuri (condimente); mirodenii. 
 

(531) CFE(5) 05.09.24; 08.07.01; 08.07.07; 11.03.08; 
11.03.18; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 038438 
(220) 2016.02.24 
(730) ALEXEI Victor, MD  

Str. Alba-Iulia nr. 196, bloc 1, ap. 159,  
MD-2071, 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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 038445 
(220) 2016.02.22 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 03.01.14; 19.07.01; 19.07.17; 26.04.15. 
 

 
 
(210) 038446 
(220) 2016.02.27 
(730) MESHCHERIAKOVA Natalia, RU  

Moskva 125040, ul Verkhniaia, dom 3,  
korp. 1, kv 63, Federaţia Rusă 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 038447 
(220) 2016.02.27 
(730) KOBRIN Leonid, US  

1657, Hewlett Heath Road, Hewlett, NY, 
New York, 11557, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 038449 
(220) 2016.02.29 
(730) SC Heineken Romania S.A., RO  

Bucureşti, sector 1, Str. Tipografilor  
nr. 11-15, Corp A2L, Etaj 4, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

(511) NCL(10-2016) 
32   - bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru 

fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu 
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi 
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate 
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi 
nealcoolice; 

 

33   - băuturi alcoolice; cidru. 
 

(531) CFE(5) 24.01.05; 24.01.15; 25.01.15; 25.01.17; 
25.03.13; 27.05.03; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038451 
(220) 2016.02.29 
(730) CERNEA Lilia, MD  

Str. Nicolai Dimo nr. 29, bloc 3, ap. 67,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.10; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 038454 
(220) 2016.03.04 
(730) SEVEX-PRIM S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 19/3,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - faină şi preparate făcute din cereale; produse 

de patiserie şi cofetărie; 
 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase. 

 

 

 
 
(210) 038455 
(220) 2016.03.04 
(730) IDOMUS COMPANY S.R.L., MD  

Str. Armenească nr. 55,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, 

topografic, pentru fotografie, cinematografie, 
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, 
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi 
instrumente pentru conducerea, distribuţia, 
transformarea, acumularea, reglarea sau 
comanda curentului electric; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice 
de înregistrare, discuri acustice; mecanisme 
pentru aparate care funcţionează cu fise; 
case de marcat, maşini de calculat, echipa-
mente de prelucrare a datelor şi calculatoare; 
echipamente pentru stingerea incendiilor; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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) 21.01.14; 21.01.15; 27.05.10. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 038456 
(220) 2016.03.04 
(730) IDOMUS COMPANY S.R.L., MD  

Str. Armenească nr. 55,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, 

topografic, pentru fotografie, cinematografie, 
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, 
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi 
instrumente pentru conducerea, distribuţia, 
transformarea, acumularea, reglarea sau 
comanda curentului electric; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice 
de înregistrare, discuri acustice; mecanisme 
pentru aparate care funcţionează cu fise; 
case de marcat, maşini de calculat, echipa-
mente de prelucrare a datelor şi calculatoare; 
echipamente pentru stingerea incendiilor; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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) 038457 
(220) 2016.03.04 
(730) IDOMUS COMPANY S.R.L., MD  

Str. Armenească nr. 55,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, 

topografic, pentru fotografie, cinematografie, 
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, 
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi 
instrumente pentru conducerea, distribuţia, 
transformarea, acumularea, reglarea sau 
comanda curentului electric; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice 
de înregistrare, discuri acustice; mecanisme 
pentru aparate care funcţionează cu fise; 
case de marcat, maşini de calculat, echipa-
mente de prelucrare a datelor şi calculatoare; 
echipamente pentru stingerea incendiilor; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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) 21.01.14; 21.01.15; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 038458 
(220) 2016.03.04 
(730) IDOMUS COMPANY S.R.L., MD  

Str. Armenească nr. 55,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, 

topografic, pentru fotografie, cinematografie, 
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, 
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi 
instrumente pentru conducerea, distribuţia, 
transformarea, acumularea, reglarea sau 
comanda curentului electric; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice 
de înregistrare, discuri acustice; mecanisme 
pentru aparate care funcţionează cu fise; 
case de marcat, maşini de calculat, echipa-
mente de prelucrare a datelor şi calculatoare; 
echipamente pentru stingerea incendiilor; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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) 038459 
(220) 2016.03.09 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

cu capital str ăin, MD  
Str. Gagarin nr. 35, MD-7422, 
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 038460 
(220) 2016.02.24 
(730) MCP FINANCE S.R.L., organiza ţie  

de microfinan ţare, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 74,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 26.01.20; 27.05.15; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 038462 
(220) 2016.02.25 
(730) IURCU Andrei, MD  

Str. Valul lui Traian nr. 19,  
MD-3505, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.01.24; 07.03.11; 18.01.09; 18.01.23; 
27.05.08. 

 

 
 
 
 
 

(210) 038463 
(220) 2016.02.27 
(730) DANDAR S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Str. Băcioii Noi nr. 14,  
MD-2029, 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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 26.01.20; 
27.05.07. 

 

 
 
(210) 038464 
(220) 2016.03.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(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; 

 

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. 

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 17.15.01; 17.15.22; 
19.01.04; 19.01.25; 26.05.12; 26.15.25. 

 

 
 
(210) 038465 
(220) 2016.03.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 17.15.20; 17.15.22; 
19.01.03; 19.01.11; 19.03.05; 26.05.12; 26.15.25. 

 

 
 
(210) 038467 
(220) 2016.03.02 
(730) MOTRICALA Petru, MD  

Str. Lipcani nr. 9,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
(210) 038468 
(220) 2016.03.02 
(730) MOTRICALA Petru, MD  

Str. Lipcani nr. 9,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

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

 

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; 

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; vele; 
saci; materiale de umplutură (cu excepţia 
hârtiei, cartonului, cauciucului sau materiale-
lor plastice); materiale textile fibroase brute. 

 

 

 
 
(210) 038469 
(220) 2016.03.02 
(730) MOTRICALA Ion, MD  

Str. Lipcani nr. 9,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

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

 

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; 

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; vele; 
saci; materiale de umplutură (cu excepţia 
hârtiei, cartonului, cauciucului sau materiale-
lor plastice); materiale textile fibroase brute. 

 

 

 
 
 
 
 

(210) 038470 
(220) 2016.03.02 
(730) IRIMCA Olga, MD  

Bd. Dacia nr. 47/2, ap. 3,  
MD-2062, 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) 26.11.01; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 038474 
(220) 2016.03.02 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

cu capital str ăin, MD  
Str. Gagarin nr. 35, MD-7422, 
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 038475 
(220) 2016.03.02 
(730) ZMUNCILĂ Vasile, MD  

MD-5826, Negureni, Teleneşti,  
Republica Moldova 
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(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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 038485 
(220) 2016.03.01 
(730) CEBAN Andrei, MD  

Str. Nicolai Dimo nr. 9/1, ap. 6,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii 
personale şi sociale oferite de către terţi 
destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

 

 
 
(210) 038487 
(220) 2016.03.11 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., firm ă, MD 

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

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 038488 
(220) 2016.03.02 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

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

albastru-deschis, verde, negru, roz, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
03   - produse pentru îngrijirea dinţilor; pastă de 

dinţi şi apă de gură; 
 

21   - periuţe de dinţi. 
 

(531) CFE(5) 01.01.01; 02.09.04; 02.09.08; 04.05.05; 
04.05.21; 25.12.25; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038489 
(220) 2016.03.02 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

company, US  
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, alb, roz. 
(511) NCL(10-2016) 
03   - produse pentru îngrijirea dinţilor; pastă de 

dinţi şi apă de gură; 
 

21   - periuţe de dinţi. 
 

(531) CFE(5) 02.05.01; 02.09.04; 02.09.08; 04.05.05; 
04.05.21; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038490 
(220) 2016.03.02 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

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

albastru-închis, albastru-deschis, verde, vio-
let, roz, roz-închis. 

(511) NCL(10-2016) 
03   - produse pentru îngrijirea dinţilor; pastă de 

dinţi şi apă de gură; 
 

21   - periuţe de dinţi. 
 

(531) CFE(5) 01.15.21; 02.05.01; 02.09.04; 02.09.08; 
04.05.05; 04.05.21; 25.05.03; 27.05.09; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 038491 
(220) 2016.03.02 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

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

albastru-închis, albastru-deschis, verde, vio-
let, negru, roz, roz-închis. 

(511) NCL(10-2016) 
03   - produse pentru îngrijirea dinţilor; pastă de 

dinţi şi apă de gură; 
 

21   - periuţe de dinţi. 
 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.15.21; 02.09.04; 02.09.08; 
04.05.05; 04.05.21; 25.05.03; 25.12.25; 27.05.09; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 038492 
(220) 2016.03.02 
(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, verde-deschis, 

albastru-deschis, gri, negru, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
03   - produse pentru îngrijirea dinţilor; pastă de 

dinţi şi apă de gură; 
 

21   - periuţe de dinţi. 
 

(531) CFE(5) 02.09.04; 02.09.08; 04.05.05; 04.05.21; 
16.03.13; 25.07.07; 29.01.15. 

 

 
 
 



MD - BOPI 4/2016        TRADEMARKS 
 

 86

(210) 038493 
(220) 2016.03.02 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

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

albastru-deschis, verde, verde-deschis, vio-
let, roz-închis, negru. 

(511) NCL(10-2016) 
03   - produse pentru îngrijirea dinţilor; pastă de 

dinţi şi apă de gură; 
 

21   - periuţe de dinţi. 
 

(531) CFE(5) 01.15.21; 02.09.04; 02.09.08; 04.05.05; 
04.05.21; 16.03.13; 25.05.03; 25.07.07; 27.05.09; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 038494 
(220) 2016.03.03 
(730) MAŢCO Viorel, MD  

Str. Basarabia nr. 1, ap. 78,  
MD-6801, Ialoveni, 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; articole pentru pat (saltele, somie-
re, perne); 

 

24   - textile şi înlocuitori ale acestora; cuverturi de 
pat; cuverturi de masă; 

 

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

 

 

 
 
 
 

(210) 038495 
(220) 2016.03.14 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

cu capital str ăin, MD  
Str. Gagarin nr. 35, MD-7422, 
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 038501 
(220) 2016.03.07 
(730) TEXAGROTEH S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 117,  
MD-3702, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
24   - textile şi înlocuitori ale acestora; cuverturi de 

pat; cuverturi de masă; 
 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 038503 
(220) 2016.03.09 
(730) INFOSAFE S.R.L., MD  

Str. Ion Creangă nr. 6 V,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
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) 038504 
(220) 2016.03.09 
(730) INFOSAFE S.R.L., MD  

Str. Ion Creangă nr. 6 V,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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) 038505 
(220) 2016.03.09 
(730) DSS GROUP S.R.L., MD 

Str. Ion Creangă nr. 6V,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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) 038506 
(220) 2016.03.02 
(730) M-CONSULTING S.R.L., MD  

Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 17,  
of. 10, MD-2064, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "cappuccino", "americano", "ristretto", 
"espresso", "latte", "Barista", "Coffee Acad-
emy", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 18.01.01; 18.01.09; 18.01.23; 27.03.15. 
 

 
 
(210) 038507 
(220) 2016.03.16 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 
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. 
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(210) 038508 
(220) 2016.03.16 
(730) Private Joint-Stock Company "Liktravy", 

UA 
Ukraine, 10001, Zhitomyr city, Shose 
Kyivske, building 21, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: sur, verde. 
(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 şi veterinare; produse 
igienice de uz medical; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi, material pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material 
pentru suturi; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 26.01.15; 
26.02.01; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 038511 
(220) 2016.03.11 
(730) IMPERIAL UNIT S.R.L., MD  

Str. Alba-Iulia nr. 85,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 038512 
(220) 2016.03.12 
(730) VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
MD-4229, Purcari, Ştefan-Vodă, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 038513 
(220) 2016.03.14 
(730) MIDRIGAN Virginia, MD  

Str. Academiei nr. 11/3, ap. 5,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.05; 02.03.16; 02.03.23; 24.03.12; 
26.01.14; 27.03.02; 27.05.09. 

 



MĂRCI  MD - BOPI 4/2016 

 89

(210) 038515 
(220) 2016.03.14 
(730) TREIGER Mark, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 45, ap. 44,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(210) 038516 
(220) 2016.03.14 
(730) TIROL GRUP S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Bd. Moscova nr. 20,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 12.03.01; 12.03.11; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 038517 
(220) 2016.03.14 
(730) SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,  
Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 24.17.25; 26.04.24; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 038519 
(220) 2016.03.14 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
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; 

 

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

 

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

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 
 
 
(210) 038520 
(220) 2016.03.14 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
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 
fabricarea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 038521 
(220) 2016.03.18 
(730) JUBÎRCĂ Serghei, MD  

Str. Sf. Andrei nr. 52,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

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

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

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 08.01.07; 08.01.25; 08.07.01; 11.03.01; 
11.03.02; 11.03.20; 27.03.15; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 038523 
(220) 2016.03.09 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 25.01.15; 25.03.07; 26.01.04; 27.01.06; 
27.05.19; 27.05.22. 
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(210) 038528 
(220) 2016.03.15 
(730) CRUCICHEVICI Corneliu, MD  

Str. Albişoara nr. 20, ap. 54,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038530 
(220) 2016.03.16 
(730) CECAN Valeriu, MD  

Str. Pavel Boţu nr. 8,  
MD-2036, 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; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor. 

 

 

 
 
(210) 038531 
(220) 2016.03.16 
(730) CECAN Valeriu, MD  

Str. Pavel Boţu nr. 8,  
MD-2036, 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; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 038534 
(220) 2016.03.16 
(730) ORIENT ACCENT S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Paris", cu excepţia executării grafi-
ce deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 
24   - textile şi înlocuitori ale acestora; cuverturi de 

pat; cuverturi de masă; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 07.05.02; 07.05.05; 07.05.25; 27.05.09. 
 

 
 
(210) 038538 
(220) 2016.03.21 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Orhei nr. 38,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 038539 
(220) 2016.03.23 
(730) PRESCON CAPITAL S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23, bloc 13,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 25.05.01; 26.11.01; 26.11.13; 27.05.21; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 038540 
(220) 2016.03.23 
(730) PAS INTEGRATOR S.R.L., MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 99/1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde, negru. 
(511) NCL(10-2016) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 26.01.15; 
27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038546 
(220) 2016.03.17 
(730) ORIENT ACCENT S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 



MĂRCI  MD - BOPI 4/2016 

 93

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "COLLECTION", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: auriu, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
24   - textile şi înlocuitori ale acestora; cuverturi de 

pat; cuverturi de masă; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.07; 02.03.22; 04.01.03; 25.01.09; 
25.01.10; 25.01.25; 27.05.09; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 038547 
(220) 2016.03.17 
(730) ORIENT ACCENT S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "COCO", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(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; 

 

24   - textile şi înlocuitori ale acestora; cuverturi de 
pat; cuverturi de masă; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 038549 
(220) 2016.03.17 
(730) ORIENT ACCENT S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "HOME", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(591) Culori revendicate: auriu, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
24   - textile şi înlocuitori ale acestora; cuverturi de 

pat; cuverturi de masă; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 038550 
(220) 2016.03.18 
(730) STENATA S.R.L., societate comercial ă, MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 10, ap. 111,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 038551 
(220) 2016.03.18 
(730) STENATA S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 10, ap. 111,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun. 

 

 

 
 
(210) 038552 
(220) 2016.03.18 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
(210) 038562 
(220) 2016.03.22 
(730) HARUZ GRUP S.R.L., MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 64, ap. 3,  
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; 

 

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) 038568 
(220) 2016.03.18 
(730) SC CASA LEB ĂDA S.R.L., RO  

Şos. Bucium nr. 23, Iaşi, România 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru (CMYK 

100/100/0/0), roşu (CMYK 0/100/100/0), 
portocaliu (CMYK 0/60/100/0), verde (CMYK 
100/0/100/0). 
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(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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.06; 03.07.24; 20.01.01; 20.01.05; 
26.13.01; 27.05.01; 29.01.14. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 
 
 

(111) 27640 
(151) 2015.11.26 
(181) 2024.09.23 
(210) 035810 
(220) 2014.09.23 
(730) BOLŞACOV Andrei, MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 27686 
(151) 2015.10.02 
(181) 2024.02.21 
(210) 034678 
(220) 2014.02.21 
(730) Väderstad Holding AB, SE  

Box 167, 590 21 Väderstad, Suedia 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "VÄDERSTAD", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

 
 
 
 

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

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 25.03.11; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.02; 
27.05.07; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 27857 
(151) 2016.01.04 
(181) 2025.04.14 
(210) 036876 
(220) 2015.04.14 
(730) GHEORGHIŢĂ Ion, MD  

MD-4435, Răciula, Călăraşi,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice; servicii de analiză şi cerce-
tare industrială; crearea şi dezvoltarea hard-
ware şi software de calculator. 
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(111) 27878 
(151) 2016.01.14 
(181) 2025.04.17 
(210) 036899 
(220) 2015.04.17 
(730) INVEST-CREDIT S.R.L., organiza ţie  

de microfinan ţare, MD 
Str. Paris nr. 18/A,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Invest", "Credit", 
"AVANTAJOS", "COMOD", "RAPID". 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 
(111) 27949 
(151) 2016.02.16 
(181) 2024.08.08 
(210) 035587 
(220) 2014.08.08 
(730) ZINCENCO Alexandr, MD  

Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "NOVA", "®", "+", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

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

(511) NCL(10-2014) 
02   - coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru 

prevenirea coroziunii şi deteriorării lemnului; 
materiale pentru vopsit; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de folie 
sau pulbere pentru pictori, decoratori, tipo-
grafi şi artişti. 

 

(531) CFE(5) 24.17.05; 25.03.13; 26.04.18; 27.05.02; 
29.01.14. 

 

 
 
(111) 27950 
(151) 2016.02.16 
(181) 2025.03.20 
(210) 036744 
(220) 2015.03.20 
(730) SĂNĂTATE EVP S.R.L., MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 23,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Sănătate", "centru me-
dical privat", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: roz (pantone 213 C), sur 
(pantone 431C). 

(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) 02.03.16; 26.11.13; 26.11.21; 27.05.10; 
29.01.11. 

 

 
 
(111) 27958 
(151) 2016.02.20 
(181) 2024.12.08 
(210) 036213 
(220) 2014.12.08 
(730) MEDIACORP S.R.L., MD  

Şos. Balcani nr. 4/1, ap. 1,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.05.03; 02.05.08; 02.05.17; 02.05.23; 
05.05.20; 05.05.21; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 27959 
(151) 2016.02.20 
(181) 2025.02.23 
(210) 036596 
(220) 2015.02.23 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD  

Str. Dacia nr. 1,  
MD-6512, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

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

produsele menţionate, cu excepţia brandy. 
 

 
 
(111) 27962 
(151) 2016.02.22 
(181) 2024.08.11 
(210) 035591 
(220) 2014.08.11 
(730) NEVA FURNITURE S.R.L., MD  

Str-la 1 Ciocârliei nr. 9,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Design", "Furniture", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, negru, cafeniu-
închis, cafeniu-deschis. 

(511) NCL(10-2014) 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator; toate serviciile sus-
menţionate, cu excepţia designului şi elabo-
rării elevatoarelor, escalatoarelor, ascensoa-
relor, aleilor mobile, mecanismelor de depla-
sare, transportoarelor ce se referă la acestea 
şi a pieselor pentru toate produsele sus-
menţionate; studiilor de proiecte tehnice; 
cercetărilor tehnice; serviciilor de consultanţă 
arhitecturale. 

 

(531) CFE(5) 26.04.09; 27.05.09; 27.05.17; 27.05.19; 
29.01.14. 
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(111) 27968 
(151) 2016.02.25 
(181) 2024.11.21 
(210) 036176 
(220) 2014.11.21 
(730) PETROV Andrei, MD  

Str. Tănătarului nr. 8, MD-4314,  
Fîrlădeni, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PIMI", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, violet, 
galben, albastru, roz. 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.11.01; 01.11.10; 01.11.15; 01.13.01; 
01.13.02; 01.13.05; 01.13.10; 01.13.15; 27.05.01; 
29.01.15. 

 

 
 
 
 
 

(111) 27970 
(151) 2016.03.22 
(181) 2024.11.17 
(210) 036140 
(220) 2014.11.17 
(730) T.O.V. "PHARMACOM LABS", UA  

02002, Kiev, str. Rascovoi Marini, nr. 17,  
of. 404, Ucraina 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 26.04.09; 26.11.03; 26.11.09; 27.01.02; 
27.03.01. 

 

 
 
(111) 27971 
(151) 2016.01.16 
(181) 2024.11.20 
(210) 036170 
(220) 2014.11.20 
(730) Asocia ţia Central ă de Economii  
           şi Împrumut "UNIUNEA CENTRAL Ă", MD  

Str. Cosmonauţilor nr. 6, of. 219,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CASA", "economii şi 
împrumut", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(550)  Marcă colectivă. 
(591) Culori revendicate: verde, roşu. 
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(511) NCL(10-2014) 
36   - acordare de împrumuturi şi depuneri de eco-

nomii. 
 

(531) CFE(5) 02.01.15; 02.01.16; 02.01.23; 02.01.25; 
02.01.30; 24.15.01; 24.15.08; 24.15.11; 26.11.07; 
27.05.11; 29.01.12.  

 
  Persoanele autorizate să utilizeze marca 

conform Regulamentului de utilizare a mărcii 
colective: 

   ACCES RAPID A.E.Î., MD  
MD-5017, Coşerniţa, Floreşti,  
Republica Moldova 
ANDRUŞANCA  A.E.Î., MD  
MD-3912, Andruşul de Jos, Cahul,  
Republica Moldova 
BĂLĂŞEŞTI A.E.Î., MD 
MD-4836, Bălăşeşti, Criuleni,  
Republica Moldova 
BAŞTINA-PELINEI A.E.Î., MD  
MD-3927, Pelinei, Cahul,  
Republica Moldova 
BÎRLĂDENI A.E.Î., MD 
MD-7112, Bîrlădeni, Ocniţa,  
Republica Moldova 
BOLDUREŞTI A.E.Î., MD  
MD-6415, Boldureşti, Nisporeni,  
Republica Moldova 
BRAVICEA A.E.Î., MD  
MD-4414, Bravicea, Călăraşi,  
Republica Moldova 
BRD FINANŢE A.E.Î., MD 
MD-6811, Bardar, Ialoveni,  
Republica Moldova 
CAJBA  A.E.Î., MD  
MD-4914, Cajba, Glodeni,  
Republica Moldova 
CARACUI-HAR A.E.Î., MD  
MD-7711, Baimaclia, Căuşeni,  
Republica Moldova 
CERNOLEUCA A.E.Î., MD  
MD-5116, Cernoleuca, Donduşeni,  
Republica Moldova 
COLUMNA MANTA A.E.Î., MD  
MD-3925, Manta, Cahul,  
Republica Moldova 
COŞCALIA A.E.Î., MD  
MD-7720, Coşcalia, Căuşeni,  
Republica Moldova 
CREDIT-CLAS A.E.Î., MD  
MD-5120, Crişcăuţi, Donduşeni,  
Republica Moldova 
DOLTU A.E.Î., MD  
MD-5920, Doltu, Făleşti,  
Republica Moldova 
 
 

DUBĂSARII VECHI A.E.Î., MD  
MD-4822, Dubăsarii Vechi, Criuleni,  
Republica Moldova 
ECONOM-FIX A.E.Î., MD 
MD-5023, Gura Camencii, Floreşti,  
Republica Moldova 
ELIZOMON A.E.Î., MD  
MD-4720, Corjeuţi, Briceni,  
Republica Moldova 
FĂGURAŞ VADUL LUI ISAC A.E.Î., MD  
MD-5321, Vadul lui Isac, Cahul,  
Republica Moldova 
FĂLEŞTII NOI A.E.Î., MD  
MD-5923, Făleştii-Noi, Făleşti,  
Republica Moldova 
FERMIER-CREDIT A.E.Î., MD 
MD-3547, Step-Soci, Orhei,  
Republica Moldova 
GEAMNA-PRIM A.E.Î., MD  
MD-4230, Răscăieţi, Ştefan Vodă,  
Republica Moldova 
HILIUŢI-RÎŞCANI A.E.Î., MD  
MD-5622, Hiliuţi, Rîşcani,  
Republica Moldova 
HÎRTOPUL MARE A.E.Î., MD  
MD-4824, Hîrtopul Mare, Criuleni,  
Republica Moldova 
LĂRGUŢA A.E.I., MD  
MD-7328, Lărguţa, Cantemir,  
Republica Moldova 
MICROCREDIT A.E.Î., MD 
Str. Naţională nr. 10, MD-3604, Ungheni, 
Republica Moldova 
MICROÎMPRUMUT A.E.Î., MD 
MD-2089, Ciorescu, Chişinău,  
Republica Moldova 
MIHĂILENI A.E.Î., MD  
MD-5626, Mihăileni, Rîşcani,  
Republica Moldova 
MOLOVATA A.E.Î., MD  
MD-4577, Molovata, Dubăsari,  
Republica Moldova 
MUŞEŢEL A.E.Î., MD  
MD-3542, Jeloboc, Orhei,  
Republica Moldova 
PRUT-VARATIC A.E.Î., MD  
MD-5643, Varatic, Rîşcani,  
Republica Moldova 
REZINA CREDIT A.E.Î., MD  
Str. 31 August nr. 5, MD-5401, Rezina,  
Republica Moldova 
SLOBOZIA DUŞCA A.E.Î., MD  
MD-4838, Slobozia Duşca, Criuleni,  
Republica Moldova 
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ŞTEFĂNEŞTI A.E.Î., MD 
MD-5038, Ştefăneşti, Floreşti,  
Republica Moldova 
ŞURI A.E.Î., MD 
MD-5232, Şuri, Drochia,  
Republica Moldova 
STINCA A.E.Î., MD  
MD-5036, Roşietici, Floreşti,  
Republica Moldova 
TRAIAN PAŞCANI A.E.Î., MD  
MD-3934, Paşcani, Cahul,  
Republica Moldova 
USTIA A.E.Î., MD  
MD-4580, Ustia, Dubăsari,  
Republica Moldova 
VALEA FÎNULUI A.E.Î., MD  
MD-4219, Ermoclia, Ştefan Vodă,  
Republica Moldova 
VALEA PODULUI A.E.Î., MD  
MD-4329, Zaim, Căuşeni,  
Republica Moldova 
VATICI CREDIT A.E.Î., MD  
MD-3553, Vatici, Orhei,  
Republica Moldova 
VICTORIA-SĂRĂTENII VECHI A.E.Î., MD 
MD-5830, Sărătenii Vechi, Teleneşti,  
Republica Moldova 
SCULENI A.E.I., MD  
MD-3644, Sculeni, Ungheni,  
Republica Moldova 

 

 
 
(111) 27978 
(151) 2016.02.29 
(181) 2023.11.15 
(210) 034050 
(220) 2013.11.15 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "5", cu excepţia execută-
rii grafice deosebite. 

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

(511) NCL(10-2013) 
18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele şi 
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole 
de şelărie; 

 

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

 

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; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 
 

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

 
 

(531) CFE(5) 01.15.11; 02.09.01; 03.07.24; 05.01.16; 
07.01.03; 07.05.02; 15.07.19; 18.01.05; 18.05.06; 
21.03.19; 25.01.06; 25.07.01; 29.01.15. 
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(111) 27993 
(151) 2016.03.09 
(181) 2025.03.19 
(210) 036753 
(220) 2015.03.19 
(730) BIŞIR Daniela, MD  

Bd. Dacia nr. 20, ap. 127,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "BRIDAL SHOP", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2015) 
25   - rochii şi ţinute de gală; accesorii de îmbră-

căminte pentru nuntă; articole de gală de 
acoperit capul; 

 

35   - analiză de afaceri, cercetare şi servicii de 
informare; asistenţă în afaceri, management 
şi servicii administrative; comerţ şi servicii de 
informare a consumatorilor, servicii de publi-
citate, marketing şi promovare; 

 

45   - servicii de siguranţă, salvare, securitate şi 
control; servicii juridice; servicii personale şi 
sociale. 

 

(531) CFE(5) 25.01.09; 25.01.10; 25.01.25; 27.05.11; 
27.05.22. 

 

 
 
(111) 27994 
(151) 2016.03.11 
(181) 2025.02.16 
(210) 036564 
(220) 2015.02.16 
(730) ŞCERBANIUC Sergiu, MD  

Str. prof. Ion Dumeniuk nr. 23, ap. 8,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10-2015) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-

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

 

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

 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

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; 

 

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

 

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

 

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; 

 

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

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 28001 
(151) 2016.03.10 
(181) 2025.04.03 
(210) 036825 
(220) 2015.04.03 
(730) VELISTAR S.R.L., MD  

Str. Bucureşti nr. 23A, of. 416,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "RESTAURANT & 
KARAOKE CLUB", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, cafeniu, sur, negru. 
(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; gheaţă; 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

41   - divertisment; furnizare de servicii de karaoke 
(discotecă); 

 

43   - restaurante (prepararea alimentelor şi băuturi 
pentru consum); servicii de alimentaţie publi-
că; servicii de bar; servicii de catering de 
alimente şi băuturi. 

 

(531) CFE(5) 07.15.05; 08.07.01; 11.03.01; 11.03.03; 
15.01.23; 27.05.03; 29.01.14. 

 

 
 
(111) 28011 
(151) 2016.03.14 
(181) 2025.02.18 
(210) 036585 
(220) 2015.02.18 
(730) ZINCENKO Alexandr, MD  

Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; materiale de călăfătuire, etanşare 
şi izolare, conducte flexibile nemetalice; toate 
produsele sus-menţionate, cu excepţia pro-
duselor semifinite din răşini sintetice, din 
răşini spumoase, din plastic sau plastic spu-
mos. 

 

(531) CFE(5) 03.11.09; 03.11.24; 26.03.05; 26.03.18. 
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(111) 28013 
(151) 2016.03.11 
(181) 2024.11.07 
(210) 036090 
(220) 2014.11.07 
(730) VLADOVA Alla, MD  

Str. Alecu Russo nr. 61, bloc 2, ap. 90,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.17.25; 26.03.23; 26.13.25; 27.05.01. 
 
 
 
(111) 28015 
(151) 2016.03.11 
(181) 2025.03.27 
(210) 036792 
(220) 2015.03.27 
(730) GHEORGHIŢĂ Andrian, MD  

Str. Mesager nr. 5/1, ap. 47,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.05; 24.17.07; 26.04.08; 26.04.09; 
27.05.08. 

 

(111) 28016 
(151) 2016.03.11 
(181) 2025.03.27 
(210) 036793 
(220) 2015.03.27 
(730) GHEORGHIŢĂ Andrian, MD  

Str. Mesager nr. 5/1, ap. 47,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "sun protection sistems", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(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. 

 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.09; 26.11.03; 26.11.09; 
27.01.03; 27.03.01; 27.05.19. 

 

 
 
(111) 28018 
(151) 2016.03.14 
(181) 2024.12.24 
(210) 036362 
(220) 2014.12.24 
(730) PLĂMĂDEALĂ Viorica, MD  

Str. Nadejda Russo nr. 2/5, et. 4, ap. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CENTRU PENTRU 
COPII ŞI PĂRINŢI", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: oranj, gri-închis. 
(511) NCL(10-2014) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 03.07.21; 03.07.24; 03.07.26; 20.07.01; 
20.07.02; 27.05.10; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 28024 
(151) 2016.03.14 
(181) 2025.02.20 
(210) 036609 
(220) 2015.02.20 
(730) PINCEVSCHII Alexandru, MD  

Bd. Dacia nr. 38, bloc 3, ap. 117,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PORTALUL REDUCE-
RILOR", "Reduceri", ".md", "R", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 10.03.10; 10.03.11; 27.05.10; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 28035 
(151) 2016.03.15 
(181) 2025.03.10 
(210) 036684 
(220) 2015.03.10 
(730) S.C. ALTEX ROMÂNIA S.R.L., RO  

Bd. Poligrafiei nr. 1C, clădire Ana Holding, 
etaj 2, sector 1, Bucureşti, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CEL MAI MIC PREŢ", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu (pantone 193C), 
galben (pantone 1235C). 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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; 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.09; 26.03.23; 26.04.03; 
26.04.04; 26.07.15; 27.01.05; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 28038 
(151) 2016.03.14 
(181) 2024.12.04 
(210) 036210 
(220) 2014.12.04 
(730) Obshchestvo s ogranichennoy 

otvetstvennostyu "UPECO", RU  
Ul. Chaplygina 13/2, office 104, RU-103062, 
Moscow, Federaţia Rusă 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.03; 24.01.07; 24.01.15; 29.01.15. 
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(111) 28040 
(151) 2016.03.14 
(181) 2024.12.24 
(210) 036319 
(220) 2014.12.24 
(730) CAZACU Radu, MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

11   - aparate de producere a vaporilor, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 28042 
(151) 2016.03.18 
(181) 2025.01.22 
(210) 036419 
(220) 2015.01.22 
(730) POPESCU Onisim, MD  

Str. Constituţiei nr. 8, ap. 41,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
35   - servicii de comerţ cu privire la hardware şi 

software; 
 

37   - instalare, întreţinere şi reparaţii de hardware 
de calculator; 

 

42   - proiectare şi dezvoltare de hardware şi soft-
ware de calculator. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.19; 29.01.12. 
 

 
 
 
 
  
 



        MD - BOPI 4/2016                                                                                           TRADEMARKS 
 

 108

Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în martie 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 036191 2014.11.14 27554 2015.09.01 35 GURĂU Ludmila, MD 1/2015  

2 036222 2014.12.08 27595 2015.11.06 29,30 MERAJI Nicolai, MD 3/2015  

3 036339 2014.12.24 27601 2015.11.05 29,30,31,32,35 DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

3/2015  

4 035690 2014.08.28 27628 2015.11.18 16,17 3M Company, corporaţie  
din statul Delaware, US 

12/2014  

5 035810 2014.09.23 27640 2015.11.26 30,32 BOLŞACOV Andrei, MD 12/2014 4/2016 

6 034678 2014.02.21 27686 2015.10.02 04,07,35,37 Väderstad Holding AB, SE 6/2014 4/2016 

7 036791 2015.03.27 27810 2015.12.10 06,19,35,37 GHEORGHIŢĂ Andrian, MD 5/2015  

8 036889 2015.04.16 27856 2016.01.04 43 VIRLANOVICI Evgheni, MD 5/2015  

9 036876 2015.04.14 27857 2016.01.04 35,38,42 GHEORGHIŢĂ Ion, MD 5/2015 4/2016 

10 036899 2015.04.17 27878 2016.01.14 35,36 INVEST-CREDIT S.R.L., orga-
nizaţie de microfinanţare, MD 

5/2015 4/2016 

11 036629 2015.03.03 27910 2016.02.02 33 VINĂRIA DAC S.R.L., MD 4/2015  

12 036096 2014.11.10 27917 2016.02.29 34 CHINA TOBACCO HUNAN 
INDUSTRIAL CO., LTD, CN 

12/2014  

13 036381 2014.12.29 27932 2016.02.09 01,05,09,10,29,
32,41,44,45 

Abbott Laboratories, US 6/2015  

14 037044 2015.05.20 27940 2016.02.10 03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 6/2015  

15 037045 2015.05.20 27941 2016.02.10 03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 6/2015  

16 036859 2015.04.10 27942 2016.02.11 29 HARUZ-GRUP S.R.L., MD 5/2015  

17 037024 2015.05.13 27943 2016.02.12 06,11,17,19,35 BEM INNA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2015  

18 036777 2015.03.25 27944 2016.02.08 35,36,37 LUGOVEŢ Evghenia, MD 5/2015  

19 036853 2015.04.08 27945 2016.02.13 07 BASLIFT S.R.L., MD 7/2015  

20 036978 2015.05.05 27946 2016.02.12 29,30 HARUZ-GRUP S.R.L., MD 6/2015  

21 037131 2015.06.03 27947 2016.02.12 20,41,43 CREATOR-IU. BORŞ S.R.L., 
societate comercială, MD 

7/2015  

22 037164 2015.06.10 27948 2016.02.12 06,16,20,35 RIKIPAL S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

7/2015  

23 035587 2014.08.08 27949 2016.02.16 02 ZINCENCO Alexandr, MD 9/2014 4/2016 

24 036744 2015.03.20 27950 2016.02.16 44 SĂNĂTATE EVP S.R.L., MD 4/2015 4/2016 

25 036922 2015.04.22 27951 2016.02.17 05 Biologische Heilmittel Heel 
GmbH, DE 

6/2015  

26 036923 2015.04.22 27952 2016.02.17 05 Biologische Heilmittel Heel 
GmbH, DE 

6/2015  

27 036924 2015.04.22 27953 2016.02.17 05 Biologische Heilmittel Heel 
GmbH, DE 

6/2015  

28 036925 2015.04.22 27954 2016.02.17 05 Biologische Heilmittel Heel 
GmbH, DE 

6/2015  

29 036932 2015.04.27 27955 2016.02.18 08 Yongkang PengCheng Grinding 
Apparatus & Abrasive Co., Ltd, 
CN 

7/2015  

30 037091 2015.05.26 27956 2016.02.18 33 MOLDAVSCHII STANDART 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, fabrică de vinuri şi 
divinuri, MD 

7/2015  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 037097 2015.05.26 27957 2016.02.18 33 MOLDAVSCHII STANDART 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, fabrică de vinuri  
şi divinuri, MD 

7/2015  

32 036213 2014.12.08 27958 2016.02.20 16,35,44 MEDIACORP S.R.L., MD 2/2015 4/2016 

33 036596 2015.02.23 27959 2016.02.20 33 CASTEL MIMI S.R.L., MD 3/2015 4/2016 

34 037085 2015.05.22 27960 2016.02.21 32 GUŢU Serghei, MD 7/2015  

35 037082 2015.05.22 27961 2016.02.22 35,36,45 PAA S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

6/2015  

36 035591 2014.08.11 27962 2016.02.22 42 NEVA FURNITURE S.R.L., MD 9/2014 4/2016 

37 035818 2014.09.23 27963 2016.02.22 33 VINĂRIA-BARDAR S.A.,  
întreprindere mixtă, fabrică  
de vinuri, MD 

1/2015  

38 035819 2014.09.23 27964 2016.02.22 33 VINĂRIA-BARDAR S.A., 
 întreprindere mixtă, fabrică  
de vinuri, MD 

1/2015  

39 037129 2015.06.02 27965 2016.02.24 01,05 Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo 
Firma "Avgust", RU 

7/2015  

40 036865 2015.04.14 27966 2016.02.25 16,28,35 MANIACOV Alexei, MD 7/2015  

41 037066 2015.05.22 27967 2016.02.23 03 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

6/2015  

42 036176 2014.11.21 27968 2016.02.25 05,35 PETROV Andrei, MD 12/2014 4/2016 

43 035605 2014.08.12 27969 2016.02.22 16,21,24,29,30,
31,32,33,35 

International Supermarket  
Stores Ltd., FR 

10/2014  

44 036140 2014.11.17 27970 2016.03.22 05 T.O.V. "PHARMACOM LABS", 
UA 

12/2014 4/2016 

45 036170 2014.11.20 27971 2016.01.16 36 Asociaţia Centrală de Economii 
şi Împrumut "UNIUNEA  
CENTRALĂ", MD 

2/2015 4/2016 

46 037006 2015.05.12 27972 2016.02.27 03 HIMALAYA GLOBAL  
HOLDINGS LTD., KY 

7/2015  

47 037007 2015.05.12 27973 2016.02.27 30 HIMALAYA GLOBAL  
HOLDINGS LTD., KY 

7/2015  

48 037008 2015.05.12 27974 2016.02.27 05 HIMALAYA GLOBAL  
HOLDINGS LTD., KY 

7/2015  

49 037111 2015.05.28 27975 2016.02.27 17 SUPRATEN PLUS S.R.L., 
 întreprindere mixtă, MD 

7/2015  

50 037113 2015.05.28 27976 2016.02.27 25,42 BEZER Iurie, MD 6/2015  

51 037126 2015.06.02 27977 2016.02.27 05 PRODIAFARM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2015  

52 034050 2013.11.15 27978 2016.02.29 18,25,32,35,41 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

1/2014 4/2016 

53 037105 2015.05.27 27979 2016.03.01 34 Tovarystvo z obmezhenoyu 
vidpovidalnistyu "Lvivska 
tyutyunova fabryka", UA 

7/2015  

54 036890 2015.04.16 27980 2016.02.29 30,43 MARFA GALERIA S.R.L., MD 5/2015  

55 037025 2015.05.14 27981 2016.02.29 35,41,43 BOICO Eugeniu, MD 6/2015  

56 035740 2014.09.09 27982 2016.03.02 25,35 SAN PATRICK, S.L., ES 12/2014  

57 037112 2015.05.28 27983 2016.03.02 41,44 GANJEA Anatolie, MD 6/2015  

58 037094 2015.05.04 27984 2016.03.03 21 Colgate-Palmolive Company,  
a Delaware company, US 

6/2015  

59 036921 2015.04.22 27985 2016.03.03 03,21 SkyLab AG, CH 7/2015  

60 037152 2015.06.05 27986 2016.03.09 17,19,35,37 VAISMAN Dina, MD 7/2015  

61 037182 2015.06.15 27987 2016.03.09 31,39 LIMBURG S.R.L., MD 7/2015  

62 037188 2015.06.15 27988 2016.03.09 20 ZUEV INVEST S.R.L., MD 7/2015  

63 036687 2015.03.10 27989 2016.03.03 03 Colgate-Palmolive Company,  
a Delaware company, US 

6/2015  

64 036688 2015.03.10 27990 2016.03.03 03 Colgate-Palmolive Company,  
a Delaware company, US 

6/2015  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

65 036689 2015.03.10 27991 2016.03.03 03 Colgate-Palmolive Company,  
a Delaware company, US 

6/2015  

66 036870 2015.04.10 27992 2016.03.03 05 Pharmaceutical chemical  
cosmetic industry ALKALOID 
AD Skopje, MK 

6/2015  

67 036753 2015.03.19 27993 2016.03.09 25,35,45 BIŞIR Daniela, MD 4/2015 4/2016 

68 036564 2015.02.16 27994 2016.03.11 04,07,08,10,11,
17,18,21,31,34,

35,37,38,39, 
42,44,45 

ŞCERBANIUC Sergiu, MD 5/2015 4/2016 

69 036896 2015.04.16 27995 2016.03.11 41 BRĂTESCU Ion, MD 7/2015  

70 036897 2015.04.16 27996 2016.03.11 41 BRĂTESCU Ion, MD 7/2015  

71 037005 2015.05.12 27997 2016.03.11 11,35,37 SIMPLEX-CO S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2015  

72 037185 2015.06.16 27998 2016.03.11 32 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

7/2015  

73 037186 2015.06.16 27999 2016.03.11 32 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD 

7/2015  

74 037189 2015.05.19 28000 2016.03.11 33 CRICOVA S.A.,  
combinat de vinuri, MD 

7/2015  

75 036825 2015.04.03 28001 2016.03.10 29,30,32,33, 
34,41,43 

VELISTAR S.R.L., MD 5/2015 4/2016 

76 035822 2014.09.19 28002 2016.03.10 30 Private Joint Stock Company 
"AVK", UA 

1/2015  

77 036322 2014.12.23 28003 2016.03.10 32,41,44,45 Abbott  Laboratories, US 6/2015  

78 036795 2015.03.27 28004 2016.03.10 16,18,30 Twentieth Century Fox Film 
Corporation, corporaţie din  
Statul Delaware, US 

6/2015  

79 036802 2015.03.31 28005 2016.03.10 19 LAFARGE CIMENT  
(MOLDOVA) S.A., MD 

6/2015  

80 036815 2015.04.01 28006 2016.03.10 33 William Grant & Sons Irish 
Brands Limited, IE 

6/2015  

81 036816 2015.04.01 28007 2016.03.10 33 William Grant & Sons Limited, 
GB 

6/2015  

82 036819 2015.04.01 28008 2016.03.10 33 William Grant & Sons Limited, 
GB 

6/2015  

83 036820 2015.04.01 28009 2016.03.10 33 William Grant & Sons Limited, 
GB 

6/2015  

84 037195 2015.06.16 28010 2016.03.10 34 GOGU Marin, MD 7/2015  

85 036585 2015.02.18 28011 2016.03.14 17 ZINCENKO Alexandr, MD 3/2015 4/2016 

86 036781 2015.03.30 28012 2016.03.11 25,35 BELCIUG Veaceslav, MD 6/2015  

87 036090 2014.11.07 28013 2016.03.11 35,38 VLADOVA Alla, MD 12/2014 4/2016 

88 035987 2014.10.21 28014 2016.03.11 25 GUDUMAC Nadejda, MD 
GHEORGHIŢĂ Andrian, MD 

1/2015  

89 036792 2015.03.27 28015 2016.03.11 06,19 GHEORGHIŢĂ Andrian, MD 5/2015 4/2016 

90 036793 2015.03.27 28016 2016.03.11 06,19,20 GHEORGHIŢĂ Andrian, MD 5/2015 4/2016 

91 037219 2015.06.19 28017 2016.03.11 29,43 SHAWA KHALED, MD 7/2015  

92 036362 2014.12.24 28018 2016.03.14 41 PLĂMĂDEALĂ Viorica, MD 2/2015 4/2016 

93 036449 2015.01.21 28019 2016.03.12 05,29,32,35 REAZANOVA Elena, MD 6/2015  

94 036532 2015.02.05 28020 2016.03.12 05,29,32,35 REAZANOVA Elena, MD 3/2015  

95 034787 2014.03.17 28021 2016.03.10 30 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA 
KORPORATZIA "ROSHEN"", UA 

6/2014  

96 036927 2015.04.22 28022 2016.03.14 05 Biologische Heilmittel Heel 
GmbH, DE 

6/2015  

97 036919 2015.04.23 28023 2016.03.12 20,37 GLIJINA Natalia, MD 7/2015  

98 036609 2015.02.20 28024 2016.03.14 35 PINCEVSCHII Alexandru, MD 5/2015 4/2016 

99 036780 2015.03.30 28025 2016.03.14 03 OSMATESCU Ghenadie, MD 6/2015  
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100 036426 2015.01.19 28026 2016.03.15 03,07,09,11,16,
21,29,30,32, 

35,38,43 

Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul  
Washington, US 

7/2015  

101 036973 2015.05.06 28027 2016.03.16 05 URSU Elena, MD 8/2015  

102 036975 2015.05.06 28028 2016.03.16 05 URSU Elena, MD 8/2015  

103 037042 2015.05.20 28029 2016.03.16 29,30,31,32 RIDEAMUS S.R.L., firmă, MD 8/2015  

104 037086 2015.05.22 28030 2016.03.16 21,29,30,32 THE COCA-COLA COMPANY, 
corporaţia statului Delaware, US 

8/2015  

105 037193 2015.06.17 28031 2016.03.16 11,35,37 SIMPLEX-CO S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2015  

106 037239 2015.06.24 28032 2016.03.16 05,35 URSU Elena, MD 8/2015  

107 037282 2015.07.06 28033 2016.03.16 37 NANI Alexandru, MD 8/2015  

108 037318 2015.07.13 28034 2016.03.16 44 SMÎNTÎNĂ Alexandru, MD 8/2015  

109 036684 2015.03.10 28035 2016.03.15 03,07,09,11,16,
28,30,35,38 

S.C. ALTEX ROMÂNIA S.R.L., 
RO 

4/2015 4/2016 

110 036936 2015.04.24 28036 2016.03.16 05,33 CRUCICHEVICI Corneliu, MD 7/2015  

111 036937 2015.04.24 28037 2016.03.16 01,03 CRUCICHEVICI Corneliu, MD 7/2015  

112 036210 2014.12.04 28038 2016.03.14 01,05 Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "UPECO", RU 

3/2015 4/2016 

113 037173 2015.06.08 28039 2016.03.16 28 PAŞCOVSCHI Igor, MD 7/2015  

114 036319 2014.12.24 28040 2016.03.14 07,11 CAZACU Radu, MD 3/2015 4/2016 

115 037075 2015.05.21 28041 2016.03.18 09,35,36,39,42 DANTE INTERNATIONAL S.A., 
RO 

6/2015  

116 036419 2015.01.22 28042 2016.03.18 35,37,42 POPESCU Onisim, MD 4/2015 4/2016 

117 037076 2015.05.21 28043 2016.03.18 09,35,36,39,42 DANTE INTERNATIONAL S.A., 
RO 

6/2015  

118 037077 2015.05.21 28044 2016.03.18 09,35,36,39,42 DANTE INTERNATIONAL S.A., 
RO 

6/2015  

119 037212 2015.06.23 28045 2016.03.17 20,24,25,32, 
33,43,44 

DALOMITES S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2015  

120 036147 2014.11.19 28046 2016.03.21 01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2015  

121 036153 2014.11.19 28047 2016.03.21 01 SUPRATEN PLUS S.R.L., 
 întreprindere mixtă, MD 

2/2015  

122 036154 2014.11.19 28048 2016.03.21 01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2015  

123 036155 2014.11.19 28049 2016.03.21 01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2015  

124 037092 2015.05.26 28050 2016.03.21 33 MOLDAVSCHII STANDART 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, fabrică de vinuri  
şi divinuri, MD 

7/2015  
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Lista m ărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. 

BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3R 239 2025.12.20 32 ATLANTIC INDUSTRIES, KY,  
P.O. Box 309, Ugland House, South Church 
Street, George Town, Grand Cayman   
KY1-1104, Insulele Caimane 

7/1994 7/1994 

2 2R 4315 2026.02.21 20,32 RESAN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Industrială nr. 21,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

6/1996 2/1997 

3 2R 4554 2025.11.10 29 LSI-Luxembourg SARL, LU 
29, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, 
Luxemburg 

11/1996 4/1997 

4 2R 4564 2026.03.01 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12/1996 5/1997 

5 2R 4565 2026.03.01 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12/1996 5/1997 

6 2R 4566 2026.03.01 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12/1996 5/1997 

7 2R 4568 2026.03.01 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12/1996 5/1997 

8 2R 4571 2026.03.01 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12/1996 5/1997 

9 2R 4573 2026.03.01 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12/1996 5/1997 

10 2R 4574 2026.03.01 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12/1996 5/1997 

11 2R 4576 2026.03.01 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12/1996 5/1997 

12 2R 4579 2026.03.01 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12/1996 5/1997 

13 2R 4580 2026.03.01 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12/1996 5/1997 

14 2R 4581 2026.03.01 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12/1996 5/1997 

15 2R 4582 2026.03.01 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12/1996 5/1997 

16 2R 4583 2026.03.01 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12/1996 5/1997 

17 2R 4584 2026.03.01 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12/1996 5/1997 

18 2R 4683 2026.01.22 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

1/1997 6/1997 

19 2R 4685 2026.01.22 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

1/1997 6/1997 

20 2R 4692 2026.02.12 03,05,10,18,
21 

Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 
Naucno-proizvodstvennoe predprijatie 
"BIONOKS", RU 
1-ya Vladimirskaya Str., Bld. 34, korp. 1, 
apartment VI, room 1-16, 111141, Moscow, 
Federaţia Rusă 

1/1997 6/1997 

21 2R 4717 2025.12.27 06,09 Exide Technologies, US 
13000 Deerfield Parkway, Building 200, Milton, 
Georgia 30004, Statele Unite ale Americii 

1/1997 7/1997 
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22 2R 4742 2026.02.15 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

1/1997 7/1997 

23 2R 4743 2026.02.15 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

1/1997 7/1997 

24 2R 4970 2026.05.02 29 TYSON FOODS, INC., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
2200 Don Tyson Parkway, Springdale, AR 
72762, Statele Unite ale Americii 

4/1997 10/1997 

25 2R 4982 2026.02.02 05 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., IL 
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, 
91010 Jerusalem, Israel 

3/1997 10/1997 

26 2R 5002 2026.05.14 08 The Gillette Company, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, Statele Unite ale Americii 

4/1997 10/1997 

27 R 13410 2025.01.18 32,35,39,43 BOLŞACOV Andrei, MD 
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

11/2005 4/2006 

28 R 14007 2026.02.23 16,35 EDITURA ARC, asociaţie obştească, MD 
Str. George Meniuc nr. 3,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

5/2006 9/2006 

29 R 14104 2026.01.25 25,28 CANINDSPORT S.R.L., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 71,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

5/2006 10/2006 

30 R 14422 2025.09.05 05 DEPOFARM S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 30, ap. (of.) 2,  
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

8/2006 1/2007 

31 R 14499 2025.09.08 03 Chanel SARL, CH 
Burgstrasse 26, CH-8750, Glarus, Elveţia 

9/2006 3/2007 

32 R 14647 2025.10.03 35,36,41, 
42,44 

Filiala Camerei de Comerţ şi Industrie  
a Republicii Moldova din Găgăuzia, MD 
Str. Lenin nr. 133,  
MD-6100, Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

10/2006 3/2007 

33 R 14797 2026.01.16 33 LUCA Ion, MD 
Str. Dacia nr. 12, ap. 52,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

12/2006 5/2007 

34 R 14843 2025.12.16 44 BOTNARI PIOTR IVAN,  
întreprindere individuală, MD 
Str. N. Zelinski nr. 8, ap. 2,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

12/2006 5/2007 

35 R 14874 2026.01.20 30 MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

36 R 14875 2026.01.20 29,30 MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

37 R 14896 2026.02.06 19,35 PIROGAN Vladimir, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 44, ap. 81,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

38 R 14913 2026.01.03 34 Kaane American International Tobacco Co. Ltd., 
AE 
P.O. Box 61021, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

1/2007 6/2007 

39 R 14914 2026.01.03 34 Kaane American International Tobacco Co. Ltd., 
AE 
P.O. Box 61021, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

1/2007 6/2007 

40 R 14915 2026.01.12 05,35 Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"Alfarm", RU 
Golovinskoe s., d. 8, block 2a, 125212, Moskva, 
Federaţia Rusă 

1/2007 6/2007 

41 R 14916 2026.01.12 05,35 Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"Alfarm", RU 
Golovinskoe s., d. 8, block 2a, 125212, Moskva, 
Federaţia Rusă 

1/2007 6/2007 
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42 R 14922 2026.01.11 17 Smithers-Oasis Company, US 
295 South Water Street, Suite 201, Kent, Ohio 
44240, Statele Unite ale Americii 

1/2007 6/2007 

43 R 14923 2026.01.30 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

1/2007 6/2007 

44 R 14930 2026.01.18 05 BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, CH 
Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, Elveţia 

1/2007 6/2007 

45 R 14949 2026.01.17 33 LUCA Ion, MD 
Str. Columna nr. 136, ap. 12, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

46 R 14956 2026.01.18 30 LOGHINOV Alexandr, MD 
Str. Alecu Russo nr. 61, ap. 126,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

47 R 14957 2026.01.18 25,35 GOMENIUK Iuri, MD 
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

48 R 14960 2026.01.19 41,44 GOMENIUK Iuri, MD 
Str. Bulgară nr. 64, ap. 60,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

49 R 14984 2026.02.03 18,25 Levi Strauss & Co., corporaţia statului Delaware, 
US 
Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, 
California 94111, Statele Unite ale Americii 

1/2007 6/2007 

50 R 15009 2026.01.20 42 ŢURCAN Veaceslav, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 67, of. 405,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

2/2007 7/2007 

51 R 15035 2026.01.18 35 BÎRNA Ivan, MD 
Str. Independenţei nr. 10, bloc 3, ap. 61,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

2/2007 7/2007 

52 R 15051 2026.02.06 31,44 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

2/2007 7/2007 

53 R 15082 2025.07.18 33,35 Vinăria-Bardar S.A., întreprindere mixtă,  
fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

7/2006 8/2007 

54 R 15097 2026.01.23 16 Cryovac, Inc., US 
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park,  
New Jersey 07407, Statele Unite ale Americii 

2/2007 8/2007 

55 R 15116 2026.02.08 33 Imperial Vin S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova 

3/2007 8/2007 

56 R 15158 2026.03.23 07,11 Aktiebolaget Electrolux, SE 
SE-105 45 Stockholm, Suedia 

3/2007 8/2007 

57 R 15159 2026.03.27 07,11 Aktiebolaget Electrolux, SE 
SE-105 45 Stockholm, Suedia 

3/2007 8/2007 

58 R 15161A 2025.08.17 29,30 BESCHIERU  Nichita, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 8/2007 
1/2016 
2/2016 

59 R 15198 2025.11.23 01,17,22 TUZLUCOV Piotr, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 17, bloc 1, ap. 47,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 8/2007 

60 R 15215 2025.07.29 05,16,25,29,
30,31,32,35,

39,41,43 

SMIRNOV Vladimir, MD 
Str. Mincu nr. 11, ap. 14,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

4/2007 9/2007 

61 R 15238 2026.03.09 05 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
51368, Leverkusen, Germania 

4/2007 9/2007 

62 R 15239 2026.03.09 05 Bayer Aktiengesellschaft, DE 
51368, Leverkusen, Germania 

4/2007 9/2007 

63 R 15263 2026.03.15 05,10 GENZYME CORPORATION, US 
500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 
02142, Statele Unite ale Americii 

4/2007 9/2007 
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64 R 15300 2026.03.30 30 FRANZELUŢA S.A., combinat de panificaţie  
din Chişinău, MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 30,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

4/2007 9/2007 

65 R 15435 2026.03.29 07,11 Aktiebolaget Electrolux, SE 
SE-105 45 Stockholm, Suedia 

5/2007 10/2007 

66 R 15539 2026.05.26 35 CORPORACION HABANOS S.A., CU 
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba 

6/2007 11/2007 

67 R 15648 2026.01.13 33 DOINA VIN S.R.L., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 82A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

12/2006 12/2007 

68 R 15652 2026.02.07 35 Omnicom International Holdings Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
720 California Street, San Francisco, California 
94108, Statele Unite ale Americii 

2/2007 12/2007 

69 R 15732 2026.03.03 25,32,33,34,
35,36,37,38,

39,41,43 

VAKRE Iuri, MD 
Str. Liviu Deleanu nr. 3/2, ap. 34,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

8/2007 1/2008 

70 R 15816 2026.07.31 16,34 Alfakher International Co., KY 
P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, 
KY1-1104, Insulele Caimane 

8/2007 1/2008 

71 R 16037 2026.02.27 35,43 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

10/2007 3/2008 

72 R 16206 2026.09.08 32,33 Vlactor Trading Limited, CY 
Zinonos Kitieos, 8, Kato Lakatamia, 2322,  
Nicosia, Cipru 

11/2007 4/2008 

73 R 16214 2025.11.17 32,33 Klassika International Limited, CY 
Office 203, 2nd Floor, Liliana building, 10 
Kyriakou Matsi avenue, Agious Omologites, PC 
1082, Nicosia, Cipru 

12/2007 5/2008 

74 R 16860 2026.07.20 16,36 COLDWELL BANKER LLC, US 
175 Park Avenue, Madison, New Jersey 07940, 
Statele Unite ale Americii 

10/2007 9/2008 

75 R 16863 2026.07.20 16,36 COLDWELL BANKER LLC, US 
175 Park Avenue, Madison, New Jersey 07940, 
Statele Unite ale Americii 

8/2007 9/2008 

76 R 16961 2026.02.24 05,30,32,35 ORHEI-VIT S.A., MD 
Str. Stejarilor nr. 20,  
MD-3500, Orhei, Republica Moldova 

1/2008 10/2008 

77 R 17082 2026.07.20 16,36 COLDWELL BANKER LLC, US 
175 Park Avenue, Madison, New Jersey 07940, 
Statele Unite ale Americii 

7/2007 10/2008 

78 R 17083 2026.07.20 16,36 COLDWELL BANKER LLC, US 
175 Park Avenue, Madison, New Jersey 07940, 
Statele Unite ale Americii 

8/2007 10/2008 

79 R 17288 2025.11.23 01,16,17,22,
35,42 

TUZLUCOV Piotr, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 17, bloc 1, ap. 47,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

7/2008 12/2008 

80 R 17289 2025.11.23 01,16,17,22,
35,42 

TUZLUCOV Piotr, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 17, bloc 1, ap. 47,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

7/2008 12/2008 

81 R 17291 2026.01.25 33 Vlactor Trading Limited, CY 
Zinonos Kitieos, 8, Kato Lakatamia, 2322,  
Nicosia, Cipru 

7/2008 12/2008 

82 R 17905 2026.01.25 33 Vlactor Trading Limited, CY 
Zinonos Kitieos, 8, Kato Lakatamia, 2322,  
Nicosia, Cipru 

10/2008 5/2009 



        MD - BOPI 4/2016                                                                                           TRADEMARKS 
 

 116

 

1 2 3 4 5 6 7 

83 R 17906 2026.01.25 33 Vlactor Trading Limited, CY 
Zinonos Kitieos, 8, Kato Lakatamia, 2322,  
Nicosia, Cipru 

10/2008 5/2009 

84 R 17907 2026.01.25 33 Vlactor Trading Limited, CY 
Zinonos Kitieos, 8, Kato Lakatamia, 2322,  
Nicosia, Cipru 

9/2008 5/2009 

85 R 18663 2026.01.20 29 MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

3/2009 9/2009 

86 R 19330 2026.09.04 32,33 Vlactor Trading Limited, CY 
Zinonos Kitieos, 8, Kato Lakatamia, 2322,  
Nicosia, Cipru 

8/2009 1/2010 
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IV 

Indica ţii geografice, denumiri de origine, 
specialit ăţi tradi ţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la 
care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare a 
acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale Uniunii 
Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

   egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. A 
registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 

 
 
 
 

 P

L 
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and 
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; requests for 
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists 
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on 
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union 
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs. 
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Indica ţii geografice, denumiri de origine, specialit ăţi 
tradi ţionale garantate pentru care este solicitat ă 

protec ţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 
traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri 

de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no. 
66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the 
grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with 
AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 Î 

 I 
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Lista denumirilor de origine pentru care se solicit ă protec ţie 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Lisabona 

privind protec ţia denumirilor de origine a produselor 
şi înregistrarea lor interna ţională 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea  
de origine a produsului, transliterarea / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului  

 
Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliterarea / 
traducerea 

Produsul 

1 AO 1012 2015.12.18 IT PIADINA ROMAGNOLA / PIADA 
ROMAGNOLA 

- Pâine, patiserie, 
torturi, cofetărie, 
biscuiţi şi alte 
produse de 
brutărie 

2 AO 1013 2015.12.18 IT CHIANTI - Vinuri 

3 AO 1014 2015.12.18 IT SICILIA - Vinuri 

4 AO 1015 2015.12.18 IT AGNELLO DI SARDEGNA Miel de Sardinia Miel 

5 AO 1016 2015.12.18 IT BONARDA DELL’OLTREPÒ PAVESE - Vinuri 

6 AO 1017 2015.12.18 IT ASTI - Vinuri 

7 AO 1018 2015.12.18 IT COPPA DI PARMA - Produse din 
carne 

8 AO 1019 2015.12.18 IT CIPOLLA ROSSA DI TROPEA 
CALABRIA 

Ceapă roşie de 
Tropea Calabria 

Ceapă 

9 AO 1020 2015.12.18 IT VITELLONE BIANCO 
DELL’APPENNINO CENTRALE 

Carne albă de vită 
din Apeninii 

Centrali 

Carne de vită 

 
 
 

Lista denumirilor de origine  
cărora le-a fost acordat ă protec ţie în Republica Moldova  
în martie 2016, conform Aranjamentului de la Lisabona 
privind protec ţia denumirilor de origine a produselor şi 

înregistrarea lor interna ţională  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 
internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea  

de origine a produsului, transliterarea / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului  
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliterarea / 
traducerea 

Produsul 

1 2 3 4 5 6 7 

1 AO 1005 2015.07.02 IT REGGIANO - Vin cu denumire 
de origine 
protejată (DOP) 

2 AO 1006 2015.07.02 IT LAMBRUSCO DI SORBARA - Vin cu denumire 
de origine 
protejată (DOP) 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 AO 1007 2015.07.02 IT COLLI DI SCANDIANO E DI 
CANOSSA 

- Vin cu denumire 
de origine 
protejată (DOP) 

4 AO 1008 2015.07.02 IT LAMBRUSCO GRASPAROSSA 
DI CASTELVETRO 

- Vin cu denumire 
de origine 
protejată (DOP) 

5 AO 1009 2015.07.02 IT MODENA / DI MODENA - Vin cu denumire 
de origine 
protejată (DOP) 

 
 



1
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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 BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 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 BULLETIN 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  L ista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare (semestrial) 

 L ist of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the numerical index (half-yearly) 

BA1L  L ista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 L ist of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the ICID classes (half-yearly)  

FF4L L ista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 L ist of registered industrial designs 

FF4L L ista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 L ist of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L L ista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 L ist of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L  L ista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 L ist of withdrawn industrial designs 

FC9L L ista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 L ist of refused industrial designs 

FG4L L ista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 L ist of issued industrial design certificates  
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FG4L L ista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 L ist 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) 

 L ist of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 

ND4L L ista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 L ist of renewed industrial designs 

ND4L L ista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 L ist of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L L ista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale  

 L ist of owners deprived of rights by non-payment of fees for issuance of industrial design registration 
certificates 

MK4L L ista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 L ist of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 

NF4L L ista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 L ist 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

O 

A



  MD - BOPI 4/2016                                                                                                DESIGN 
 

 128 

 

(51) LOC (9) Cl. 02-02  

(21) f 2016 0006 

(22) 2016.02.10 
(28) 3 

(71) (72) DANILA Victoria, MD 

Str. Studenţilor nr. 7/10, ap. 26,  

  MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Îmbr ăcăminte pentru copii  

 
(55) 

 

 

 

 
1.1  1.2 

 

 

 
1.3 
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(21) f 2016 0006 
 

 

1.4  2.1 
 

 

 

2.2  2.3 
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(21) f 2016 0006 
 

 

 
2.4  3.1 

 

 

 
3.2  3.3 
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(21)   f 2016 0006 

 
3.4 

 

 

 

(51) LOC (9) Cl. 06-01  

(21) f 2015 0102 
(22) 2015.12.04 

(28) 6 
(57)  Culori revendicate:  

 modelul 1 - cafeniu, alb;  

modelul 2 - maro - închis, alb;  

modelul 3 - cafeniu, alb;  
modelul 4 - maro - închis;  

modelul 5 - sur, cafeniu, albastru;  

modelul 6 - bej, cafeniu 
(71) ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE 

PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD 
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, 

Republica Moldova 

(72) TODOROV Oleg, MD 

(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Mobil ă 

 
(55) 

 

 
1.1 
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(21) f 2015 0102 
 

1.2 
 

 

1.3  2.1 
 

2.2 
 

 

 

2.3  3.1 
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(21) f 2015 0102 

 

 

 
3.2  3.3 

 

 

4.1  4.2 

 
 

5.1  5.2 
 

 

 
6.1  6.2 
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(21)   f 2015 0102 

 

 

6.3 

 

 
 

(51) LOC (9) Cl. 09-05; 19-08  

(21) f 2015 0096 

(22) 2015.11.13 
(28) 4 

(57)  Culori revendicate:  
modelul 1 - roşu, bej, negru;  

modelul 2 - roşu, bej, negru;  

modelul 3 - verde, bej, negru;  

modelul 4 - albastru, bej, negru 

(71) LAFARGE, FR 

FR 61 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, 
Franţa 

(72) Stoicov Sergiu, MD    
 Birău Stefan, MD 

(74) SOCOLOVA Olga 

(54) Pachete pentru ciment  

 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(21) f 2015 0096 
 

 
1.1 
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(21) f 2015 0096 
 

 
1.2 

 

 

  

1.3  1.4  1.5 
 

 
1.6 

 

 
1.7 
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(21) f 2015 0096 
 
 

 
2.1 
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(21) f 2015 0096 
 
 

 
2.2 

 

 

 

 

 
2.3  2.4 
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2.5  2.6 

 

 

 
2.7 
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(21) f 2015 0096 
 
 

 
3.1 
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(21) f 2015 0096 

 

 
3.2 

 

 

 

 

 

 
3.3  3.4  3.5 

 

 
3.6 

 

 
3.7 
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(21) f 2015 0096 

 

 
4.1 
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(21) f 2015 0096 

 

 
4.2 

 

 

 

 
4.3  4.4 
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(21) f 2015 0096 
 

 

4.5  4.6 

 

 
4.7 

 

 
 

(51) LOC (9) Cl. 09-05  

(21) f 2016 0004 

(22) 2016.01.29 
(28) 6 

(57)  Culori revendicate:  
modelul 1 - alb, negru, galben de diferite 

nuanţe, verde de diferite nuanţe, oranj de 

diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, maro 

de diferite nuanţe;  
modelul 3 - alb, negru, verde de diferite 

nuanţe, galben de diferite nuanţe, oranj de 

diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, maro 

de diferite nuanţe, roz de diferite nuanţe, 

vişiniu de diferite nuanţe, albastru-deschis;  
modelul 5 - alb, negru, roşu de diferite 

nuanţe, verde de diferite nuanţe, oranj, 
maro, galben, roz 

(71) (72) STATNÎI Igor, MD 

Şos. Hînceşti nr. 62,  

 MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
(54) Săcule ţe 

 

(55) 

 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(21) f 2016 0004 
 

 

 
1.1  1.2 

 

 

1.3  2.1 
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(21) f 2016 0004 

 

 

 

 
2.2  2.3 

 

 
3.1 

 

 
3.2 
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(21) f 2016 0004 

 

 
3.3 

 

 
4.1 

 

 
4.2 



  MD - BOPI 4/2016                                                                                                DESIGN 
 

 148 

(21) f 2016 0004 

4.3 

 

5.1 

 

 
5.2 
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(21) f 2016 0004 

 

 
5.3 

 

 
6.1 

 

 
6.2 
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(21)   f 2016 0004 

 
6.3 

 

 

 

(51) LOC (9) Cl. 10-07  

(21) f 2016 0002 
(22) 2016.01.24 

(28) 1 

(71)(72) CIUNTU Dorin, MD 

Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap. 132,  
 MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(54) Curea pentru ceas  
 

(55) 

 

1.1 

 

 
1.2 

 

 
1.3 

 

 
1.4 

 

 
1.5 
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(21) f 2016 0002 

 
1.6 

 

 
1.7 

 

 
1.8 

 

1.9 

 

1.10 

 

 

 

(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2015 0109 
(22) 2015.12.30 

(28) 20 
(57)  Culori revendicate:  

 modelul 1 - alb, albastru de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, galben de diferite 

nuanţe, oranj de diferite nuanţe, maro de 
diferite nuanţe;  

 modelul 2 - alb, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, galben de diferite 

nuanţe, roşu de diferite nuanţe, maro de 

diferite nuanţe;  

 modelul 3 - alb, albastru de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, oranj de diferite 
nuanţe, maro de diferite nuanţe;  

modelul 4 - alb, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, oranj de diferite 

nuanţe, roşu de diferite nuanţe, maro de 

diferite nuanţe;  

modelul 5 - alb, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, oranj de diferite 

nuanţe, roşu de diferite nuanţe, maro de 
diferite nuanţe;  

modelul 6 - alb, albastru de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, maro de diferite 

nuanţe;  
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(21) f 2015 0109 

modelul 7 - alb, albastru de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, maro de diferite 

nuanţe;  
modelul 8 - alb, albastru de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, maro de diferite 
nuanţe, chihlimbariu;  

modelul 9 - alb, albastru de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, roşu de diferite 

nuanţe, maro de diferite nuanţe;  
modelul 10 - alb, albastru de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, galben de diferite 
nuanţe, oranj de diferite nuanţe, roşu de 

diferite nuanţe, vişiniu de diferite nuanţe, 

maro de diferite nuanţe;  

modelul 11 - alb, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, oranj de diferite 

nuanţe, maro de diferite nuanţe;  
modelul 12 - alb, albastru de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, oranj de diferite 

nuanţe, roşu de diferite nuanţe, maro de 

diferite nuanţe;  
modelul 13 - alb, albastru de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, roşu de diferite 
nuanţe, maro de diferite nuanţe;  

modelul 14 - alb, albastru de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, violet de diferite 

nuanţe, maro de diferite nuanţe;  

modelul 15 - alb, albastru de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, violet de diferite 

nuanţe, maro de diferite nuanţe;  

modelul 16 - alb, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, oranj de diferite 

nuanţe, roşu de diferite nuanţe, maro de 
diferite nuanţe;  

modelul 17 - alb, albastru de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, oranj de diferite 

nuanţe, roşu de diferite nuanţe, maro de 
diferite nuanţe;  

modelul 18 - alb, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, oranj de diferite 

nuanţe, roşu de diferite nuanţe, vişiniu de 

diferite nuanţe, maro de diferite nuanţe;  

modelul 19 - alb, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, oranj de diferite 

nuanţe, roşu de diferite nuanţe, vişiniu de 
diferite nuanţe, maro de diferite nuanţe;  

modelul 20 - alb, albastru de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, oranj de diferite 

nuanţe, roşu de diferite nuanţe, vişiniu de 
diferite nuanţe, maro de diferite nuanţe;  

(71) ORHEI-VIT S.A., MD 
Str. Mesager nr. 16, MD-2069, Chişinău, 

Republica Moldova 

(74) CIUBUC Iulia 

(54) Etichete  
 

(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(51) LOC (9) Cl. 21-02  

(21) f 2015 0078 
(22) 2015.08.10 

(28) 4 
(71) ZORILE, SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD 

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

Republica Moldova 

(74) ŞCERBANIUC Sergiu 

(54) Accesoriu pentru schi, elemente de 
accesorii pentru schi, set de accesorii 
pentru schi  

 
(55) 
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4.1 

 

 
4.2 

 

 
4.3 

 

 

 

(51) LOC (9) Cl. 23-01  
(21) f 2016 0005 

(22) 2016.02.05 
(28) 2 

(71) MARCOV Iurii, MD 

Str. Ginta Latină nr. 17, ap. 205,  

 MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
(74) CIUBUC Iulia 

(54) Cartuşe demontabile pentru filtre de 
purificare a apei 

  

 
(55) 

 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(51) LOC (9) Cl. 28-99  

(21) f 2015 0081 

(22) 2015.08.21 
(28) 1 

(71) AROMCOM S.R.L. SOCIETATE 

COMERCIALĂ, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 38/1, ap. 88,  
 MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(74) ŞCERBANIUC Sergiu 
(54) Odorizant de aer volumetric  

(55) 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele 
conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, 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 1698 2016.03.22 2020.06.15 f 2015 0064 2015.06.15 09-05; 
19-08 

6 LAFARGE, FR 
FR 61 rue des Belles 
Feuilles, 75116 Paris, Franţa 

10/2015 

2 1699 2016.03.16 2020.08.08 f 2015 0077 2015.08.08 13-03 2 CIUNTU Dorin, MD 
Str. Trandafirilor nr. 31/1, 
ap.132, MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

11/2015 

3 1700 2016.03.25 2020.07.27 f 2015 0074 2015.07.27 32-00 1 HAYAT KIMYA SANAYI 
ANONIM ŞIRKETI, TR 
Mahir Iz Caddesi No: 25, 
Altunizade, Uskudar, 
Istanbul, Turcia 

10/2015 

4 1701 2016.03.18 2020.07.27 f 2015 0075 2015.07.27 32-00 8 HAYAT KIMYA SANAYI 
ANONIM ŞIRKETI, TR 
Mahir Iz Caddesi No: 25, 
Altunizade, Uskudar, 
Istanbul, Turcia 

10/2015 

 
 
 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în martie 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 2 3 4 5 6 7 8 

1 1666 25-03 f 2015 0002 2015.01.27 85 GÎNCOTA Grigore, MD 12/2015 

2 1668 09-01 f 2015 0032 2015.04.07 1 DRAGNEV Igor, MD 1/2016 

3 1669 09-01 f 2015 0039 2015.05.08 1 EFIMOV Alexandr, MD 
SERICOV Dmitrii, MD 
CROITORI Roman, MD 

1/2016 

4 1670 09-03, 
05 

f 2015 0008 2015.02.17 1 Întreprinzător individual 
BOGUSLAVSKAIA Karina Irekovna, RU 

1/2016 

5 1671 09-05 f 2015 0034 2015.04.29 2 MORAR CONST S.R.L.,  
SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 

1/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 1672 11-02 f 2015 0043 2015.05.12 24 GÎRBU Anatolie, MD 1/2016 

7 1673 11-02 f 2015 0045 2015.05.12 24 GÎRBU Anatolie, MD 1/2016 

8 1674 11-02 f 2015 0046 2015.05.12 24 GÎRBU Anatolie, MD 1/2016 

9 1675 12-16 f 2015 0001 2015.01.05 10 ALEXEI Serghei, MD 1/2016 

10 1676 19-08 f 2015 0037 2015.05.06 6 BULGARI WINERY S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL 
STRĂIN, MD 

1/2016 

11 1677 19-08 f 2015 0040 2015.05.11 2 GUŢU Serghei, MD 1/2016 

12 1678 19-08 f 2015 0049 2015.05.19 1 DRAGNEV Igor, MD 1/2016 

13 1679 19-08 f 2015 0050 2015.05.19 1 DRAGNEV Igor, MD 1/2016 

14 1680 25-02 f 2015 0009 2015.02.27 6 TESAND S.R.L, MD 1/2016 

15 1681 32-00 f 2015 0035 2015.04.29 1 ANFEPUR S.R.L., MD 1/2016 

16 1682 32-00 f 2015 0042 2015.05.12 20 REAZANOVA Elena, MD 1/2016 

 
 
 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului de reînnoire, 

numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite 
(numărul desenului şi modelului industrial reînnoit), titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de  
desene 
şi modele  
industriale  
reînnoite  

(nr. desenului 
şi modelului 

industrial 
reînnoit 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(43)(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 36 2021.03.26 0043 1996.03.26 09-01 1 FABRICA DE STICLĂ DIN 
CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE 
DE STAT, MD 
Str. Transnistria nr. 20,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

10/1996 
5/1997 

2 314 2020.09.19 f 2000 0082 2000.09.19 11-05 1 FEDERAŢIA 
MOLDOVENEASCĂ  
DE FOTBAL, MD 
Str. Tricolorului nr.39,  
MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 

6/2001 
2/2002 

3 952 2021.03.27 f 2006 0039 2006.03.27 09-03 1 SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A., CH 
1800 VEVEY, Elveţia 

1/2007 
9/2007 

4 1363 2020.12.17 f 2010 0102 2010.12.17 09-05 2(11, 12) UZUN Valentina, MD 
Str. Sadovaia nr. 24,  
MD-6113, Cazaclia, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

3/2011 
12/2011 
3/2012 

5 1372 2021.05.03 f 2011 0038 2011.05.03 09-05 6 UZUN Valentina, MD 
Str. Sadovaia nr. 24,  
MD-6113, Cazaclia, UTA 
Găgăuzia, Republica 
Moldova 

9/2011 
3/2012 
6/2012 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare interna ţional 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/085164 2014.12.16 RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2019.12.16 24/2015 

2 DM/085208 2014.12.17 RADO UHREN AG 
(RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2019.12.17 24/2015 

3 DM/085324 2015.01.08 HAMILTON 
INTERNATIONAL AG 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL SA) 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL 
LTD.), CH 

Cadrane; cutii pentru 
ceasuri; brăţară pentru 
ceas; ceasuri / Dials; 
watch cases; watch 
bracelet; watches / 
Cadrans; boîtes de 
montres; bracelet de 
montre; montres 

10-02, 
07 

17 2020.01.08 27/2015 

4 DM/085535 2015.02.05 TFS GLOBAL 
HANGER 
MANAGEMENT 
GMBH, DE 

Umeraşe / Clothes 
hangers / Cintres à 
vêtements 

06-08 7 2020.02.05 31/2015 

5 DM/085597 2015.02.11 BLANCPAIN SA, CH Ceasuri / Watches / 
Montres 

10-02 2 2020.02.11 32/2015 

6 DM/085694 2015.02.23 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch strap / Bracelet 
de montre 

10-07 1 2020.02.23 34/2015 

7 DM/085702 2015.02.24 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 8 2020.02.24 34/2015 

8 DM/085703 2015.02.24 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2020.02.24 34/2015 

9 DM/085708 2015.02.26 MONTRES 
BREGUET S.A., CH 

Ceasuri / Watches / 
Montres 

10-02 4 2020.02.26 34/2015 

10 DM/085719 2015.02.24 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 5 2020.02.24 34/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 DM/085907 2015.03.17 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), 
CH 

Colier-pandantiv; brăţări; 
cercei; inele; colier / 
Pendant necklace; 
bracelets; earrings; 
finger rings; necklace / 
Collier-pendentif; 
bracelets; boucles 
d'oreilles; bagues; collier 

11-01 7 2020.03.17 37/2015 

12 DM/085959 2014.12.19 YORULMAZER, 
RAFET EREN, TR 

Masă estacadă / Trestle 
table / Table à tréteaux 

06-03 1 2019.12.19 24/2015 

13 DM/086014 2014.12.19 YORULMAZER, 
RAFET EREN, TR 

Candelabru /  
Chandelier /  
Lustre 

26-05 1 2019.12.19 24/2015 

14 DM/086021 2015.03.26 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2020.03.26 39/2015 

15 DM/086022 2015.03.26 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2020.03.26 39/2015 

16 DM/086023 2015.03.26 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 6 2020.03.26 39/2015 

17 DM/086024 2015.03.27 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch strap / Bracelet 
de montre 

10-07 1 2020.03.27 39/2015 

18 DM/086026 2015.03.27 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 6 2020.03.27 39/2015 

19 DM/086054 2015.03.27 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 11 2020.03.27 39/2015 

20 DM/086058 2015.03.30 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână; ace 
pentru ceas; cadran şi 
disc pentru ceas / 
Wristwatches; watch 
hands; watch disk and 
dial / Montres-bracelets; 
aiguilles de montre; 
cadran et disque de 
montre 

10-02, 
07 

6 2020.03.30 39/2015 

21 DM/086062 2015.03.31 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Colier / Necklace / 
Collier 

11-01 1 2020.03.31 39/2015 

22 DM/086068 2015.04.02 CERTINA AG 
(CERTINA SA) 
(CERTINA LTD.), 
CH 

Cadran / Dial / Cadran 10-07 1 2020.04.02 39/2015 

23 DM/086069 2015.04.07 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Colier / Necklace / 
Collier 

11-01 1 2020.04.07 40/2015 

24 DM/086074 2015.04.10 HARRY WINSTON 
SA, CH 

Cercel / Earring / Boucle 
d'oreille 

11-01 1 2020.04.10 41/2015 

25 DM/086093 2015.03.31 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână; ace 
pentru ceas / 
Wristwatch; watch hands 
/ Montre-bracelet; 
aiguilles de montre 

10-02, 
07 

2 2020.03.31 39/2015 

26 DM/086229 2015.04.20 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 5 2020.04.20 42/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27 DM/086230 2015.04.20 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Caes de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2020.04.20 42/2015 

28 DM/086245 2015.04.20 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2020.04.20 42/2015 

29 DM/086264 2015.04.20 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mînă / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2020.04.20 42/2015 

30 DM/086291 2015.04.27 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2020.04.27 43/2015 

31 DM/086421 2015.02.23 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas cu ecran digital / 
Watch with digital 
display / Montre à 
affichage digital 

10-02 1 2020.02.23 34/2015 

32 DM/086588 2015.03.26 
 

2014.09.29, 
29/503769, 

US 

KB MEDICAL SA, 
CH 

Braţ al robotului 
chirurgical montat pe un 
cărucior situat lângă 
pacient / Surgical robot 
arm on patient side cart / 
Bras de robot chirurgical 
disposé sur un robot 
côté patient 

24-01 1 2020.03.26 24/2015 

33 DM/087626 2015.09.10 ETİ GIDA SANAYİ 
VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, 
TR 

Biscuit / Biscuit / Biscuit 01-01 1 2020.09.10 40/2015 

34 DM/087841 2015.06.25 EVELINE 
COSMETICS SA 
S.K.A., PL 

Ornament; logo / 
Ornamentation; logo / 
Ornementation; logo 

32-00 2 2020.06.25 43/2015 

 

 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 

data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 
numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a 

înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale  
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
01-01 DM/087626 2015.09.10 ETI GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

Biscuit / Biscuit / Biscuit 1 2020.09.10 40/2015 

06-03 DM/085959 2014.12.19 YORULMAZER, RAFET 
EREN, TR 

Masă estacadă / 
Trestle table / Table à 
tréteaux 

1 2019.12.19 24/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

06-08 DM/085535 2015.02.05 TFS GLOBAL HANGER 
MANAGEMENT GMBH, DE 

Umeraşe / Clothes 
hangers / Cintres à 
vêtements 

7 2020.02.05 31/2015 

10-02 DM/085164 2014.12.16 RADO UHREN AG (RADO 
WATCH CO. LTD.) 
(MONTRES RADO SA), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2019.12.16 24/2015 

10-02 DM/085208 2014.12.17 RADO UHREN AG (RADO 
WATCH CO. LTD.) 
(MONTRES RADO SA), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2019.12.17 24/2015 

10-02 DM/085597 2015.02.11 BLANCPAIN SA, CH Ceasuri / Watches / 
Montres 

2 2020.02.11 32/2015 

10-02 DM/085702 2015.02.24 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
SA) (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

8 2020.02.24 34/2015 

10-02 DM/085703 2015.02.24 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2020.02.24 34/2015 

10-02 DM/085708 2015.02.26 MONTRES BREGUET S.A., 
CH 

Ceasuri / Watches / 
Montres 

4 2020.02.26 34/2015 

10-02 DM/085719 2015.02.24 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

5 2020.02.24 34/2015 

10-02 DM/086021 2015.03.26 SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2020.03.26 39/2015 

10-02 DM/086022 2015.03.26 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2020.03.26 39/2015 

10-02 DM/086023 2015.03.26 SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

6 2020.03.26 39/2015 

10-02 DM/086026 2015.03.27 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

6 2020.03.27 39/2015 

10-02 DM/086054 2015.03.27 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

11 2020.03.27 39/2015 

10-02 DM/086229 2015.04.20 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

5 2020.04.20 42/2015 

10-02 DM/086230 2015.04.20 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Caes de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2020.04.20 42/2015 

10-02 DM/086245 2015.04.20 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2020.04.20 42/2015 

10-02 DM/086264 2015.04.20 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2020.04.20 42/2015 

10-02 DM/086291 2015.04.27 ETA SA MANUFACTURE 
HORLOGERE SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2020.04.27 43/2015 

10-02 DM/086421 2015.02.23 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas cu ecran digital / 
Watch with digital 
display / Montre à 
affichage digital 

1 2020.02.23 34/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10-02, 
07 

DM/085324 2015.01.08 HAMILTON 
INTERNATIONAL AG 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL SA) 
(HAMILTON 
INTERNATIONAL LTD) , CH 

Cadrane; cutii pentru 
ceasuri; brăţară pentru 
ceas; ceasuri / Dials; 
watch cases; watch 
bracelet; watches / 
Cadrans; boîtes de 
montres; bracelet de 
montre; montres 

17 2020.01.08 27/2015 

10-02, 
07 

DM/086058 2015.03.30 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână; ace 
pentru ceas; cadran şi 
disc pentru ceas / 
Wristwatches; watch 
hands; watch disk and 
dial / Montres-
bracelets; aiguilles de 
montre; cadran et 
disque de montre 

6 2020.03.30 39/2015 

10-02, 
07 

DM/086093 2015.03.31 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână; ace 
pentru ceas / 
Wristwatch; watch 
hands / Montre-
bracelet; aiguilles de 
montre 

2 2020.03.31 39/2015 

10-07 DM/085694 2015.02.23 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch strap / Bracelet 
de montre 

1 2020.02.23 34/2015 

10-07 DM/086024 2015.03.27 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch strap / Bracelet 
de montre 

1 2020.03.27 39/2015 

10-07 DM/086068 2015.04.02 CERTINA AG (CERTINA SA) 
(CERTINA LTD.), CH 

Cadran / Dial / Cadran 1 2020.04.02 39/2015 

11-01 DM/085907 2015.03.17 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
SA) (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

Colier-pandantiv; 
brăţări; cercei; inele; 
colier / Pendant 
necklace; bracelets; 
earrings; finger rings; 
necklace / Collier-
pendentif; bracelets; 
boucles d'oreilles; 
bagues; collier 

7 2020.03.17 37/2015 

11-01 DM/086062 2015.03.31 HARRY WINSTON SA, CH Colier / Necklace / 
Collier 

1 2020.03.31 39/2015 

11-01 DM/086069 2015.04.07 HARRY WINSTON SA, CH Colier / Necklace / 
Collier 

1 2020.04.07 40/2015 

11-01 DM/086074 2015.04.10 HARRY WINSTON SA, CH Cercel / Earring / 
Boucle d'oreille 

1 2020.04.10 41/2015 

24-01 DM/086588 2015.03.26 
 

2014.09.29, 
29/503769, US 

KB MEDICAL SA, CH Braţ al robotului 
chirurgical montat pe 
un cărucior situat lîngă 
pacient /  
Surgical robot arm on 
patient side cart /  
Bras de robot 
chirurgical disposé sur 
un robot côté patient 

1 2020.03.26 24/2015 

26-05 DM/086014 2014.12.19 YORULMAZER, RAFET 
EREN, TR 

Candelabru / 
Chandelier / Lustre 

1 2019.12.19 24/2015 

32-00 DM/087841 2015.06.25 EVELINE COSMETICS SA 
S.K.A., PL 

Ornament; logo / 
Ornamentation; logo / 
Ornementation; logo 

2 2020.06.25 43/2015 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare interna ţional 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,  

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)  
Nr. de desene 
şi modele 

industriale reînnoite  

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/035886 DEUTSCHE BAHN AG, DE 1 2021.03.21(4R) 12/1997 11/2016 
2 DM/055271 MONTRES BREGUET S.A., CH 5 2021.03.13(3R) 10/2001 12/2016 

3 DM/055439 NATURANA DÖLKER GMBH & CO. 
KG, DE 

2 2021.03.14(3R) 11/2001 12/2016 

4 DM/055511 OMEGA SA (OMEGA AG)  
(OMEGA LTD.), CH 

2 2021.03.09(3R) 11/2001 11/2016 

5 DM/055710 FERRARI S.P.A., IT 1 2021.03.06(3R) 11/2001 11/2016 

6 DM/055711 FERRARI S.P.A., IT 1 2021.03.06(3R) 11/2001 11/2016 
7 DM/056580 FUTURE HOLDING B.V, NL 1 2021.06.06(3R) 3/2002 12/2016 

8 DM/075453 COMPAGNIE DES MONTRES 
LONGINES, FRANCILLON S.A., CH 

2 2021.02.24(1R) 11/2011 9/2016 

9 DM/075496 SAVERGLASS, FR 1 2021.03.07(1R) 11/2011 11/2016 

10 DM/075498 ETA SA MANUFACTURE 
HORLOGÈRE SUISSE, CH 

1 2021.03.08(1R) 11/2011 11/2016 

11 DM/075499 OMEGA SA (OMEGA AG)  
(OMEGA LTD.), CH 

1 2021.03.08(1R) 11/2011 11/2016 

12 DM/075500 OMEGA SA (OMEGA AG)  
(OMEGA LTD.), CH 

1 2021.03.08(1R) 11/2011 11/2016 

13 DM/075501 BLANCPAIN SA, CH 3 2021.03.08(1R) 11/2011 11/2016 

14 DM/075535 BLANCPAIN SA, CH 2 2021.03.11(1R) 11/2011 12/2016 

15 DM/075536 ETA SA MANUFACTURE 
HORLOGÈRE SUISSE, CH 

1 2021.03.11(1R) 11/2011 12/2016 

16 DM/075537 MONTRES BREGUET S.A., CH 8 2021.03.14(1R) 11/2011 12/2016 
17 DM/075559 CHECKPOINT SYSTEMS 

INTERNATIONAL GMBH, DE 
1 2021.02.15(1R) 11/2011 11/2016 

18 DM/075575 BLANCPAIN SA, CH 3 2021.03.16(1R) 11/2011 12/2016 

19 DM/075585 THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

7 2021.03.11(1R) 11/2011 12/2016 

20 DM/075966 WKRĘT-MET SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, PL 

2 2021.03.09(1R) 3/2012 12/2016 

21 DM/076010 "KLIMAS WKRĘT-MET" SPÓŁKA 
Z.O.O., PL 

7 2021.03.09(1R) 3/2012 12/2016 

22 DM/076152 "EURO 07" AD, BG 1 2021.06.06(1R) 2/2012 11/2016 

23 DM/076183 "EURO 07" AD, BG 1 2021.06.06(1R) 2/2012 11/2016 

 



1
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VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protec ţie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre cererile 

retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din drepturi; 

date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and titles 

of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on withdrawn, 

rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; deprivations of 

rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I



    MD - BOPI 4/2016  

 178 

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 

034678 - 6/2014 
1/2015 

 
 

(730)  
Väderstad-Verken AB, SE 
Hogstadvägen 2, 590 21, 
Väderstad, Suedia 

(730)  
Väderstad Holding AB, SE 
Box 167, 590 21 Väderstad, 
Suedia 

2 
 

Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

036191 - 1/2015 
 
 
 
 

(730)  
GURAU Ludmila, MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 17,  
bloc 1, ap. 34, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  
GURĂU Ludmila, MD 
Str. Alba Iulia nr. 184, ap. 157, 
MD-2071, Chişinău, Republica 
Moldova 

3 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

036627 - 5/2015 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
4 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

038297 - 3/2016 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  
 

 
5 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

038298 - 3/2016 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
6 Mărci 001089 

 
 
 
 

001092 
 
 
 
 

001097 
001099 

 
 
 

006028 
006032 
006040 
006043 

2R 559 
 
 
 
 

2R 562 
 
 
 
 

2R 567 
2R 569  

 
 
 

R 5390  
R 5394  
R 5401  
R 5404 

10/1994 
2/2005 
6/2004 
4/2014 

 
10/1994 
2/2005 
6/2004 
8/2014 

 
10/1994 
6/2004 
2/2005 
4/2014 

 
9/1997 
2/1998 
2/2005 
12/2006 

(730)  
Novo Nordisk FemCare AG,  
CH 
 

(730)  
Novo Nordisk Health Care AG, 
CH 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 Mărci 001897 
001892 

 
 
 
 

001899 
 
 
 
 
 

001891 
001893 
001894 
001896 

 
 
 
 

001898 
 
 
 
 
 

008198 

2R 790 
2R 791 

 
 
 
 

2R 834 
 
 
 
 
 

2R 2330 
2R 2331 
2R 2332 
2R 2334 

 
 
 
 

2R 3425  
 
 
 
 
 

R 6782 

12/1994 
4/2004 
11/2006 
7/2012 
5/2014 

 
1/1995 
4/2004 
11/2006 
7/2012 
6/2014 

 
4/1995 
11/1995 
4/2004 
11/2006 
7/2012 
5/2014 

 
 

9/1995 
3/1996 
6/2004 
7/2012 
6/2014 

 
6/1999 
11/1999 
11/2006 
11/2008 
7/2012 

(730)  
Opel Special Vehicles GmbH, 
DE 
Mainzer Strasse (Adam Opel  
AG - M55), 65428 
Ruesselsheim, Germania 
 

(730)  
Adam Opel AG, DE 
 
Bahnhofsplatz, 65423 
Ruesselsheim am Main,  
Germania 
 

8 Marcă 005211 R 4315 6/1996 
2/1997 
6/2006 

(730)  
Str. Industrială nr. 21,  
MD-2036, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Str. Industrială nr. 21, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 

9 Marcă 005159 R 4692 1/1997 
6/1997 
5/2006 
6/2006 

(730)  
Str. Novoghireevscaja, d. 3 
"A", of. 39, 111123, Moscova,  
Federaţia Rusă 

(730)  
1-ya Vladimirskaya Str., Bld. 34, 
korp. 1, apartment VI,  
room 1-16, 111141, Moscow, 
Federaţia Rusă 

10 Marcă 005287 R 4792 3/1997 
8/1997 
6/2006 
3/2009 
4/2009 

(730)  
410 North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois 60611,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
1132 W. Blackhawk, Chicago 
Illinois 60642,  
Statele Unite ale Americii 
 

11 Marcă 005904 R 5446 10/1997 
3/1998 
3/2007 

 
 

(730)  
WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 
A DELAWARE  
CORPORATION, US 
410 North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois, 60611,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
Wm. Wrigley Jr. Company,  
US 
 
1132 W. Blackhawk, Chicago 
Illinois 60642,  
Statele Unite ale Americii 

12 Marcă 010530 R 8924 4/2002 
9/2002 
11/2008 
11/2010 
7/2011 
3/2012 

(730) 
Moscow-Efes Brewery, Closed 
Joint Stock Company, RU 
 

(730)  
„Moscow-Efes Brewery”,  
Joint Stock Company, RU 
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1 2 3 4 5 6 7 

13 Marcă 014251 R 12038 11/2004 
4/2005 
6/2014 

 
 

(730)  
MOLDABELA S.R.L., MD 
Str. Ungureanu nr. 2,  
MD-3600, Ungheni, Republica 
Moldova 
 

(730)  
UNUCARPET S.R.L., MD 
Str. Oleg Ungureanu nr. 2,  
MD-3601, Ungheni, Republica 
Moldova 

14 Mărci 016277 
016278 

R 13802  
R 13803 

3/2006 
8/2006 
6/2015 
1/2016 

(730)  
181 West Madison Street, 32nd 
Floor, Chicago, IL 60606,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
311 South Wacker Drive,  
Suite 5300, Chicago, Illinois,  
Statele Unite ale Americii 

15 Marcă  017442 R 14314 7/2006 
12/2006 
3/2011 
9/2015 

(730)  
CADBURY FRANCE, FR 
 

(730)  
Kraft Foods France Intellectual 
Property S.A.S., FR 
 

16 Marcă 017828 R 14593 10/2006 
3/2007 
10/2015 

(730)  
99, Seorin-dong, Jongro-gu, 
Seoul, Republica Coreea 

(730)  
26, Jong-ro, Jongro-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

17 Marcă  018499 14922 1/2007 
6/2007 

 
 

(730)  
2020 Front Street, Suite 301, 
Cuyahoga Falls, Ohio 44221, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
295 South Water Street,  
Suite 201, Kent, Ohio 44240,  
Statele Unite ale Americii 

18 Marcă 020105 15981 9/2007 
2/2008 

 
 
 

(730)  
ICS/PENETRON  
INTERNATIONAL LTD., US 
45 Research Way - Suite 203, 
East Setauket, New York 
11733, Statele Unite ale 
Americii 

(730)  
PENETRON INTERNATIONAL 
LTD., US 
45 Research Way, Suite 203, 
East Setauket, New York 11733, 
Statele Unite ale Americii 

19 Mărci 019956 
 
 

018617 
 
 

018614 
018615 

 
018616 

 
 

019932 

16206 
 
 

17291 
 
 

17905 
17906 

 
17907 

 
 

19330 

11/2007 
4/2008 

 
7/2008 
12/2008 

 
10/2008 
5/2009 

 
9/2008 
5/2009 

 
8/2009 
1/2010 

(730)  
Arch. Makariou III, 134, Yiota 
Court, Flat/Office 102 P.C., 
3021 Limassol, Cipru 
 

(730)  
Zinonos Kitieos, 8, Kato 
Lakatamia, 2322, Nicosia, Cipru 
 
 

20 Mărci 019696 
 
 
 

019695 
 
 
 

019694 
 
 
 

019697 

16860 
 
 
 

16863 
 
 
 

17082 
 
 
 

17083 

10/2007 
8/2008 
9/2008 

 
8/2007 
8/2008 
9/2008 

 
7/2007 
9/2008 
10/2008 

 
8/2007 
9/2008 
10/2008 

 

(730)  
1 Campus Drive, Parsippany,  
New Jersey 07054,  
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
175 Park Avenue, Madison,  
New Jersey 07940,  
Statele Unite ale Americii 
 



MD - BOPI 4/2016 

 181

 

1 2 3 4 5 6 7 

21 Mărci 023767 
 
 

026529 

18498 
 
 

20621 

12/2008 
9/2009 

 
3/2010 
1/2011 

(730)  
GLAVIRUX S.R.L.,  
societate comercială, MD 
 

(730)  
POLISANO PRIM S.R.L., MD 
 

22 Desen/ 
model 
industrial 

0043 36 5/1997 
3/2001 
3/2006 
5/2011 

(73)  
Str. Transnistria nr. 20,  
MD-2036, Chişinău, Republica 
Moldova 

(73)  
Str. Transnistria nr. 20,  
MD-2023, Chişinău, Republica 
Moldova 

23 Model  
de utilitate 

u 2007 0018 183 7/2008 
7/2011 

(73)  
ZAKRÎTOE AKŢIONERNOE 
OBŞCESTVO "PIVOVARNEA 
MOSCVA-EFES", RU  

(73)  
"Moscow-Efes Brewery", Joint 
Stock Company, RU  
 

 
 

 

Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

036210 
2014.12.04 

 

- 3/2015 
 

(730)  
"UPECO UKRAINE" LLC, 
UA 
 
 
St. Vilnuska 33, Kyiv, 
02090, Ucraina 
 

(730)   
Obshchestvo s 
ogranichennoy 
otvetstvennostyu "UPECO", 
RU 
Ul. Chaplygina 13/2, office 
104, RU-103062, Moscow, 
Federaţia Rusă  

2592 
2016.03.14 

 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

037698 
2015.10.06 

 

- 10/2015 
 

(730)   
BEM INNA S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Studenţilor nr. 12/1,  
ap. 92, MD-2045,  
Chişinău, Republica  
Moldova 

(730)   
ALTRAD INVESTMENT 
AUTHORITY, S.A.S, FR  
16 avenue de la Gardie, 
34510 FLORENSAC, 
Franţa  

2593 
2016.03.14 

 

3 Marcă  017936 
2005.10.18 

 

14907 
 

1/2007            
6/2007           
1/2016 

(730)   
MASPEX -GMW Sp. z o. 
o. S.K.A., PL 
ul. Chopina 10, 34-100 
Wadowice, Polonia 

(730)   
Grupa Maspex Sp. z o.o. 
S.K.A., PL 
Legionów 37, 34-100 
Wadowice, Polonia  

2594 
2016.03.15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Mărci 017930 

2005.10.18 
 

017932 
2005.10.18 

 
017933 

2005.10.18 
 

017931 
2005.10.18 

 
 
 

017934 
2005.10.18 

 

14677 
 
 

14678 
 

 
14679 

 
 

17483 
 
 
 

 
17600 

 

11/2006 
4/2007 
1/2016 
3/2016 

 
 
 
 
 

8/2008 
1/2009 
1/2016 
3/2016 

 
9/2008 
2/2009 
1/2014 

(730)   
TYMBARK - MWS Sp. z o. 
o. S.K.A., PL 
Tymbark 156, 34-650 
Tymbark, Polonia 
 

(730)   
Grupa Maspex Sp. z o.o. 
S.K.A., PL 
Legionów 37, 34-100 
Wadowice, Polonia  

2595 
2016.03.15 

 

5 Mărci 021865 
2007.09.04 

 
 

021864 
2007.09.04 

 

17145 
 
 
 

17269 
 

6/2008         
11/2008 

 
 

7/2008         
12/2008 

(730)   
Tommy Hilfiger Licensing 
LLC, a company, organized 
and existing under the laws 
of Delaware, US 
601 W. 26th St., 6th Floor, 
NEW YORK NY 10001, 
Statele Unite ale Americii 

(730)   
Tommy Hilfiger Licensing 
BV, NL 
 
 
Stadhouderskade 6, 1054 
ES Amsterdam, Olanda 
  

2596 
2016.03.15 

 

6 Mărci 002674 
1994.04.04 

 
 
 

015282 
2004.08.12 

 

2R 3952 
 
 
 
 

R 12857 
 

7/1995 
10/1996 
4/2005 
2/2014 

 
6/2005         

11/2005          
4/2014 

(730)   
Maestro International 
Incorporated, US 
 
 
 
2000 Purchase Street, 
Purchase, New York  
10577-2509, Statele  
Unite ale Americii 

(730)   
MasterCard International 
Incorporated, corporaţie 
organizată şi existentă  
conform legilor statului 
Delaware, US 
2000 Purchase Street, 
Purchase, New York 
10577, Statele Unite  
ale Americii  

2597 
2016.03.15 

 

7 Mărci 018116 
2005.11.23 

 
 
 

018115 
2005.11.23 

 
018117 

2005.11.23 
 

023273 
2008.04.14 

 
023276 

2008.04.14 
 

023274 
2008.04.14 

 
023275 

2008.04.14 
 
 
 

026980 
2010.04.21 

 
 
 

026831 
2010.03.09 

 

15198 
 
 
 
 

17288 
 
 

17289 
 
 

18857 
 
 

18858 
 
 

19276 
 
 

19428 
 
 
 
 

21274 
 
 
 
 

21342 
 

3/2007 
8/2007 
9/2013 

12/2015 
 

7/2008 
12/2008 
9/2013 

12/2015 
 
 

11/2008 
12/2009 
9/2013 

12/2015 
 
 
 
 
 

11/2008             
3/2010             
9/2013      

12/2015 
 

7/2010             
6/2011            
9/2013    

12/2015 
 

5/2010 
6/2011 
9/2013 

12/2015 

(730)   
Sanin S.R.L., întreprindere 
mixtă moldo-israeliană, 
MD 
Str. Petru Rareş nr. 57,  
MD-2003, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
TUZLUCOV Piotr, MD 
 
 
Bd. Mircea cel Bătrîn  
nr. 17, bl. 1, ap. 47,  
MD-2075, Chişinău,  
Republica Moldova  

2598 
2016.03.16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Cerere de 
brevet de 
invenţie 

a 2014 0102 
2013.02.22 

- 2/2015 
 

(71) 
MERIAL LIMITED, US  
3239 Satellite Blvd.,  
Duluth, GA 30096,  
Statele Unite ale Americii 

(71) 
MERIAL INC., US  
3239 Satellite Boulevard, 
Duluth, Georgia 30096, 
Statele Unite ale Americii 

2599 
2016.03.16 

9 Marcă 003700 
1994.12.22 

 

2R 3514 4/1996 
10/2004 
9/2009 
1/2015 

(730)   
Doctor's Associates Inc., 
US 
325 Bic Drive, MILFORD, 
CT., 06461, Statele Unite  
ale Americii 
 

(730)   
Subway  IP Inc., US 
 
700 S. Royal Poinciana 
Blvd., Suite 500, Miami 
Springs, FL 33166, Statele 
Unite ale Americii  

2600 
2016.03.16 

 

10 Marcă 035632 
2014.08.14 

 

27007 
 

10/2014                
6/2015 

(730)  
Lonza AG (Lonza Ltd.), CH 
Lonzastrasse, Visp 3930, 
Elveţia 
 

(730)   
ORGANO BALANCE 
GmbH, DE 
Gustav-Meyer-Allee 25 
D-13355 Berlin, Germania  

2601 
2016.03.16 

 

11 Marcă 019217 
2006.04.28 

 

15745 
 

8/2007            
1/2008 

(730)   
Ideea-Prim S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Grătieşti nr. 2,  
MD-2050, Stăuceni,  
Chişinău, Republica  
Moldova 

(730)   
GALAGAN Fiodor, MD 
 
Str. Vlad Ţepeş nr. 18, 
MD-2028, Chişinău, Re-
publica Moldova  

2602 
2016.03.17 

 

12 Marcă 025866 
2009.09.23 

 

20129 
 

12/2009              
9/2010 

(730)   
Ideea-Prim S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Grătieşti nr. 2,  
MD-2050, Stăuceni,  
Chişinău, Republica  
Moldova 

(730)   
GALAGAN Fiodor, MD 
 
Str. Vlad Ţepeş nr. 18, 
MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 
  

2603 
2016.03.17 

 

13 Marcă 004504 
1994.12.30 

 

2R 3052 
 

2/1996 
4/2005 
3/2015 

(730)   
E.I. du Pont de Nemours  
and Company, US 
1007 Market Street, 
Wilmington, Delaware, 
19898, Statele Unite ale 
Americii 

(730)   
Jacob Holm & Sons AG, 
CH 
Picassoplatz 8, 4052  
Basel, Elveţia 
  

2604 
2016.03.17 

 

14 Mărci 029978 
2011.10.18 

 
029979 

2011.10.18 
 

029980 
2011.10.18 

 
035251 

2014.06.09 
 

035250 
2014.06.09 

 

25877 
 
 

25878 
 
 

25879 
 
 

27677 
 
 

27749 
 

12/2011             
8/2014 

 
 
 
 
 
 
 

7/2014          
12/2015 

(730)   
"HOROLISKII 
MOLOCINOKONSERVNÎI 
KOMBINAT DETSKIH 
PRODUKTOV", societate 
pe acţiuni publică, UA 
m. HOROL,  
str. Molodejnaia, 17, 
37800, Ucraina 
 
 

(730)   
S.R.L. "HOROLSKIY  
ZAVOD DETSKOGO 
PITANIA", UA 
 
 
 
Str. Molodiojnaia, 17,  
or. Horol, 37800, Ucraina  

2605 
2016.03.17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Mărci 003521 
1994.11.23 

 
 

003522 
1994.11.23 

 
 

003523 
1994.11.23 

 
 
 

019171 
2006.04.14 

 
019172 

2006.04.14 
 

028581 
2011.02.08 

2R 2682 
 
 
 

2R 2683 
 
 
 

2R 3912 
 
 
 
 

15735 
 
 
 

15736 
 

22120 
 

1/1996 
6/2005 
2/2015 

 
1/1996 
3/2005 
2/2015 

 
3/1996          

10/1996           
6/2005           
2/2015 

 
8/2007           
1/2008 

 
 
 
 

4/2011           
1/2012 

(730)   
Nike International, Ltd., US 
 
 
 
 
One Bowerman Drive, 
Beaverton, Oregon,  
97005-6453, Statele  
Unite ale Americii 
 

(730)   
NIKE INNOVATE C.V., 
companie cu responsabili-
tate limitată, organizată şi 
existentă conform legilor 
Olandei, US 
One Bowerman Drive, 
Beaverton, Oregon, 
97005-6453, Statele  
Unite ale Americii  

2606 
2016.03.22 

 

 
 
 

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  032165 
2012.11.22 

 

25266 
 

2/2013 
4/2014 
6/2014 

(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 
14.01.2016 până la 
24.06.2019. 
3. Teritoriul de acţiune al 
contractului - Republica 
Moldova. 

2608 
2016.03.23 

2 Marcă 
Interna-
ţională 

 IR 
908404A 

 

 
 

Udentu  
Investments 
Inc., VG 
33 Porter Road, 
P.O. Box 3169, 
PMB 103, Road 
Town, Tortola, 
Insulele Virgine 
Britanice 

YOTA 
DEVICES IPR 
LTD, VG   
Midland Trust 
Limited, MDE’s 
Building, 1st 
Floor, P.O. 
Box 3169, 
PMB 257, 
Road Town, 
Tortola, VG 
1110, Insulele 
Virgine  
Britanice 

1. Licenţă exclusivă parţială 
pentru următoarele produ-
sele  din cl. 09 conform 
CIPS 
- aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea, reprodu-
cerea sunetului sau imagi-
nilor, cu excepţia celor 
destinate difuzării şi trans-
misiei televizate; suporturi 
de înregistrare  magnetice; 
discuri acustice; 
2. Licenţă neexclusivă 
parţială - pentru toate pro-
dusele din cl. 09, cu excep-
ţia produselor specificate în 
pct. 1, pentru care se acor-
dă licenţă exclusivă; 
- pentru toate serviciile din 

2609 
2016.03.25 
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cl. 38; 
3. Termenul de acţiune al 
contractului – perioada de 
valabilitate a mărcii; 
4. Teritoriul de acţiune - 
Republica Moldova. 

3 Marcă 
interna-
ţională 

 IR 
1003694 

 Udentu Inves-
tments Inc., VG 
33 Porter Road, 
P.O. Box 3169, 
PMB 103, Road 
Town, Tortola, 
Insulele Virgine 
Britanice 

YOTA 
DEVICES IPR 
LTD, VG   
Midland Trust 
Limited, MDE’s 
Building, 1st 
Floor, P.O. Box 
3169, PMB 
257, Road 
Town, Tortola, 
VG 1110,  
Insulele Virgine 
Britanice 

1. Licenţă exclusivă parţială 
pentru produsele din cl. 09 
– cuptoare acustice; ali-
mentatoare pentru acumu-
latoare; comutatoare; pro-
grame de jocuri de calcula-
tor; programe înregistrate 
de operare pe calculator; 
periferice adaptate pentru a 
fi folosite la calculatoare; 
programe de calculatoare 
(software descărcabil); 
calculatoare; cuploare 
[echipamente de procesare 
a datelor]; dispozitive de 
procesare pentru procesa-
rea datelor; dispozitive 
portabile pentru traducere; 
publicaţii electronice (des-
cărcabile); dispozitive 
„mâini libere” pentru tele-
foane mobile; căşti; aparate 
pentru intercomunicaţii; 
interfeţe (informatică); 
modemuri; monitoare 
(hardware pentru calcula-
toare); calculatoare portabi-
le de greutate şi dimensiuni 
mici (notebook-uri) echi-
pamente audio portabile; 
telefoane fără fir; aparate 
de radio; cititoare (aparatu-
ră pentru procesarea date-
lor); receptoare audiovizua-
le; aparate pentru înregis-
trarea sunetelor; suporturi 
pentru înregistrări sonore; 
aparate pentru reproduce-
rea sunetului; aparate pen-
tru transmiterea sunetului; 
telefoane; receptoare tele-
fonice; transmiţătoare tele-
fonice; fire de telefon; 
transmiţătoare (telecomu-
nicaţii); emiţătoare de sem-
nale electronice; emiţătoa-
re(telecomunicaţii);  
ecrane video; videotelefoa-
ne. În privinţa cartelelor cu 
cip (cardurilor cu circuite 
integrate) doar în scop de 
distribuţie (inclusiv vânza-
re). 
2. Licenţă neexclusivă 
parţială - pentru toate pro-
dusele din cl. 09, cu excep-
ţia produselor specificate în 
pct. 1, pentru care se acor-
dă licenţă exclusivă; 
- pentru toate produsele şi 
serviciile din cl. 16; 28; 35; 
37; 38 ( cu excepţia urmă-
toarelor servicii: comunicaţii 
prin reţele de fibră optică, 
comunicaţii prin terminale 
de calculator, rutare şi 
conexiuni de telecomunica-

2609 
2016.03.25 
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ţii, în privinţa cărora nu se 
acordă nici un tip de licenţă 
în temeiul prezentului con-
tract); 
- pentru toate serviciile din 
cl. 41; 42; 45 conform 
CIPS; 
- în privinţa tuturor modali-
tăţilor posibile de utilizare a 
cartelelor cu cip (cardurilor  
cu circuite integrate), inclu-
siv fabricarea, cu excepţia 
distribuţiei (inclusiv vânză-
rii); 
3. Termenul de acţiune al 
contractului – perioada de 
valabilitate a mărcii; 
4. Teritoriul de acţiune - 
Republica Moldova. 

4 Marcă 
interna-
ţională 

 IR 
1004410 

 Udentu  
Investments 
Inc., VG 
33 Porter Road, 
P.O. Box 3169, 
PMB 103, Road 
Town, Tortola, 
Insulele Virgine 
Britanice 

YOTA 
DEVICES IPR 
LTD, VG   
Midland Trust 
Limited, MDE’s 
Building, 1st 
Floor, P.O. 
Box 3169, 
PMB 257, 
Road Town, 
Tortola, VG 
1110, Insulele 
Virgine  
Britanice 

1. Licenţă neexclusivă 
pentru toate produsele şi 
serviciile din cl. 16; 28; 35; 
41; 42; 45 conform CIPS; 
2. Termenul de acţiune al 
contractului – perioada de 
valabilitate a mărcii; 
3. Teritoriul de acţiune - 
Republica Moldova. 

2609 
2016.03.25 

 
 
 

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 0022 2013.04.29 10/2014 art. 51(6) 1 

2 MD a 2015 0081 2015.09.02 - art. 56 2 

3 MD a 2015 0082 2015.09.02 - art. 56 3 

4 MD a 2014 0080 2014.08.05  art. 51(6) 4 

5 MD a 2011 0097 2011.01.24 6/2015 art. 51(6) 5 
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FC9A Lista cererilor de brevet de inven ţie respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  cererea de brevet  
de invenţie, 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 a 2015 0015 2015.02.16 - art. 8 

 
 
 

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 2015 0120 2015.09.02 - art. 56 

2 MD s 2015 0121 2015.09.02 - art. 56 

 
 
 

FC9Y Lista cererilor de brevet de inven ţie  
de scurt ă durat ă respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea  
de brevet de invenţie, 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 0129 2015.09.21 - art. 12(2) 

2 MD s 2015 0118 2015.08.26 - art. 32 

3 MD s 2015 0081 2015.06.18  art. 11 
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MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD 

3446 a 2006 0233 2006.09.21 2015.09.21 

2 ANGHELICI Gheorghe, MD; CRUDU Oleg, MD;  
MAMMADOVA Ulviyya, AZ; PAVLIUC Galina, MD 

4316 a 2013 0063 2013.09.12 2015.09.12 

3 ANGHELICI Gheorghe, MD; CRUDU Oleg, MD;  
MAMMADOVA Ulviyya, AZ; PAVLIUC Galina, MD 

4317 a 2013 0064 2013.09.12 2015.09.12 

 
 
 

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 

1 334 s 2010 0189 2010.11.12 VRABII Irina, MD 2016.11.12 2020.11.12 

2 363 s 2010 0175 2010.10.21 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

2016.10.21 2020.10.21 
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MM9E Lista brevetelor pentru soi de plant ă a căror  
valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea  

taxei de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 59 
din Legea nr. 39-XVI/2008 (cu dreptulde restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii de acordare  

a brevetului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr.  
brevet 

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data  
depozit 

(45) Data 
publicării 
Hotărârii  

de acordare 

Data încetării 
valabilităţii 

1 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

76 v 2002 0016 2002.07.19 2010.09.30 2015.09.30 

2 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

77 v 2002 0017 2002.07.19 2010.09.30 2015.09.30 

 
 

 
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 034543 2014.01.24 2016.03.04 Art. 46 3/2014 

2 035073 2014.05.06 2016.03.04 Art. 46 9/2014 

3 035736 2014.09.09 2016.03.25 Art. 46 12/2014 

4 036042 2014.11.04 2016.03.04 Art. 46 1/2015 

5 036145 2014.11.13 2016.03.17 Art. 46 12/2014 

6 036192 2014.12.02 2016.03.17 Art. 46 1/2015 

7 036193 2014.12.02 2016.03.17 Art. 46 1/2015 

8 036194 2014.12.02 2016.03.17 Art. 46 1/2015 

9 036225 2014.10.15 2016.03.25 Art. 46 1/2015 

10 036243 2014.12.12 2016.03.25 Art. 46 1/2015 

11 036268 2014.12.15 2016.03.17 Art. 46 1/2015 

12 038111 2015.12.16 2016.03.30 Art. 44(1) 3/2016 
 

 
 
 
 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor respinse 
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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 036409 2015.01.16 MYCARD CUNEV Veaceslav, MD 2016.03.10 5/2015 

2 036595 2015.02.20 DE JURE & DE FAC-
TO CONSULTING 
TRAINING COMPANY 

DE JURE & DE FACTO 
S.R.L., MD 

2016.03.10 3/2015 

3 036653 2015.03.06 MORPHOFASHION 
COM MOST 
FABULOUS 
DESIGNERS JUST 
FOR YOU 

VENGHER Ala, MD 2016.03.18 5/2015 

4 036654 2015.03.06 MORPHOFASHION 
COM MOST 
FABULOUS 
DESIGNERS JUST 
FOR YOU 

VENGHER Ala, MD 2016.03.18 5/2015 

5 036740 2015.03.13 CAPITAL  ACTIV CAPITAL ACTIV GROUP 
S.R.L., MD 

2016.03.10 5/2015 

6 036885 2015.04.16 E-RECICLARE RECWASTE S.R.L., MD 2016.03.10 5/2015 

7 036967 2015.04.30 DECELUŞ BUCURIA PENTRU TOŢI 
S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

2016.03.18 5/2015 

 
 
 

Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  

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 4455 004876 BACARDI 
LIMÓN 

2015.09.19 BACARDI & COMPANY LIMITED, LI 
Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, Liechtenstein 

2  R 4623 004847 б 2015.09.05 OPTIMIST-ETERN S.R.L., întreprindere de instruire 
şi producţie a societăţii orbilor din Moldova, MD 
Str. 31 August nr. 54,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

3  R 4694 004869 POLIPROIECT PP 2015.09.11 POLIPROIECT S.A., MD 
Str. Maria Cibotari nr. 19,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

4  R 4695 004870 PP 
POLIPROJECT 

EXHIBITIONS Ltd. 

2015.09.11 POLIPROIECT S.A., MD 
Str. Maria Cibotari nr. 19,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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5  R 4696 004871 PP 
POLIPROJECT 

EXHIBITIONS Ltd. 

2015.09.11 POLIPROIECT S.A., MD 
Str. Maria Cibotari nr. 19,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

6  R 5201 004845 C 2015.09.01 CEMA S.A., societate mixtă  
moldo-ceho-americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 16,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

7  R 5468 004932 BEIERSDORF 2015.09.22 BEIERSDORF AG., DE 
Unnastrasse 48, 20253, Hamburg, Germania 

8  R 6621 004986 Dunhill 2015.09.05 Dunhill Tobacco of London Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, Regatul Unit 

9  14420 017703 ДИКАЯ КРОВЬ 
DIKAYA CROVI 

2015.09.02 DIACONU Vasile, MD 
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

10  14421 017704 ДИКОЕ СЕРДЦЕ 
DIKOE SERDŢE 

2015.09.02 DIACONU Vasile, MD 
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 84,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

11  14423 017708 СТРЕКОЗА 2015.09.09 Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo  
"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 
108, Str, Y. Koupaly, Or. Brest, BY-224028,  
Belarus 

12  14480 017683 РУБИНОВЫЙ 
НАЛИВ 

2015.09.01 Suvorov-Vin S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

13  14482 017681 ПЕРСИДСКАЯ 
КНЯЖНА 

2015.09.01 Suvorov-Vin S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

14  14509 017695 КОЛОДА 2015.09.01 United Wine Company S.R.L.  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

15  14516 017731 Ангел и Демон 2015.09.07 LUXOCHIM S.R.L., MD 
Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

16  14519 017740 Prezenţa în fiecare 
m² 

2015.09.13 Banca de Economii S.A., MD 
Str. Columna nr. 115,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

17  14520 017741 Присутствие на 
каждом м² 

2015.09.13 Banca de Economii S.A., MD 
Str. Columna nr. 115,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

18  14521 017764 CRICOVA 2015.09.16 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1,  
MD-2084, Cricova, Republica Moldova 

19  14522 017765 CRICOVA  
FONDAT 1952 

2015.09.16 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1,  
MD-2084, Cricova, Republica Moldova 

20  14523 017766 CRICOVA  
Alb Sec 

2015.09.16 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1,  
MD-2084, Cricova, Republica Moldova 

21  14524 017767 Frizant  
CRICOVA 

2015.09.16 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1,  
MD-2084, Cricova, Republica Moldova 

22  14528 017700 BINGOSIL 2015.09.01 Hayat Kimya Sanayi A.Ş., TR 
Çobançeşme Caddesi No. 16,  
Yenibosna, Istanbul, Turcia 

23  14532 017790 HONDA CITY 2015.09.19 Honda Motor Co., Ltd., JP 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku,  
Tokyo 107-8556, Japonia 

24  14540 017727 COMBAT 2015.09.05 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
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25  14541 017730 FIO 2015.09.07 CHILIM S.A., MD 
Str. Pobedî nr. 58,  
MD-3805, Comrat, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

26  14546 017725 FLIRT 2015.09.05 Octopus Plus S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

27  14547 017774 "CVADRIVITA" 2015.09.19 CVADRIVITA S.R.L., MD 
Str. Decebal nr. 62,  
MD-4101, Cimişlia, Republica Moldova 

28  14548 017777 ROMANTIC  
ROSE 

2015.09.09 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

29  14566 017723 ЛАКТОРИУМ 2015.09.09 Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 
"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 
108, Str, Y. Koupaly, Or. Brest, BY-224028,  
Belarus 

30  14586 017711 БЕЛЫЙ ВАЛЬС 2015.09.09 Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo  
"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 
108, Str, Y. Koupaly, Or. Brest, BY-224028,  
Belarus 

31  14590 017799 GRAŢIE 2015.09.21 GRATI Nelea, MD 
Str. Liviu Deleanu nr. 7, bloc 1, ap. 33, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

32  14595 017830 IURANCO 2015.09.28 IURAN & CO S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Dacia nr. 40, bloc 3, ap. (of.) 103,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

33  14596 017831 ADAM SMITH 2015.09.28 RUSU Mihail, MD 
Str. Independenţei nr. 50, ap. 82,  
MD-6812, Băcioi, Ialoveni, Republica Moldova 

34  14599 017837 It's all about me 2015.09.19 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313,  
Statele Unite ale Americii 

35  14649 017823 GOLDEN PEAK 2015.09.27 CEREDNICENKO Ivan, MD 
Str. Ion Neculce nr. 61, bloc 1, ap. 45,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

36  14650 017824 ЗОЛОТОЙ ПИК 2015.09.27 CEREDNICENKO Ivan, MD 
Str. Ion Neculce nr. 61, bloc 1, ap. 45,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

37  14651 017826 ПРАЗДНИК 
СОЛНЦА 

2015.09.27 CEREDNICENKO Ivan, MD 
Str. Ion Neculce nr. 61, bloc 1, ap. 45,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

38  15005 017734 PRO LEX 2015.09.08 PRO DAURA S.R.L., MD 
Str. Miron Costin nr. 7, of. 505,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

39  15006 017738 Realizaţi-vă ideile! 2015.09.13 Banca de Economii S.A., MD 
Str. Columna nr. 115,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

40  15099 017749 B VINARIA  
BARDAR 

2015.09.13 Vinăria-Bardar  S.A., întreprindere mixtă,  
fabrică de vinuri, MD 
Str. Uzinelor nr. 3,  
MD-6811, Bardar, Chişinău, Republica Moldova 

41  15101 017800 VICEROY 2015.09.21 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

42  15180 017739 Реализуйте Ваши 
идеи! 

2015.09.13 Banca de Economii S.A., MD 
Str. Columna nr. 115,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

43  15914 017781 Deja Vreau 
since 1999 

2015.09.23 Carmez International S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
Str. Munceşti nr. 121, MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 
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44  16074 017827 CAPTIVATING 
COLOR. 

POWERHOUSE 
SKIN CARE 

2015.09.28 Mary Kay Inc., corporaţie din statul Delaware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 

 
 
 

Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora  
expir ă în septembrie 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 26 000272 NIVEJA 2016.09.24 BEIERSDORF AG, DE 

2 R 5109 005744 Lacrima  
dulce 

2016.09.03 OENOLAB S.R.L.,  
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 

3 R 5212 005782 EPSON 2016.09.18 SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA  
(also trading as SEIKO EPSON  
CORPORATION), JP 

4 R 5236 005779 CELEBRATIONS 2016.09.17 MARS, INCORPORATED, US 

5 R 5237 005752 MIKIMOTO 2016.09.09 Kabushiki Kaisha Mikimoto 
(also trading as K. Mikimoto & Co., Ltd.), 
JP 

6 R 5238 005753 M 2016.09.09 Kabushiki Kaisha Mikimoto  
(also trading as K. Mikimoto & Co., Ltd.), 
JP 

7 R 5268 005739 DIAMOND 2016.09.03 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

8 R 5285 005736 MULTI-TABS 2016.09.02 FERROSAN A/S,  
Danish Public Limited Company, DK 

9 R 5287 005764 AQUAFRESH PROTECT 2016.09.11 Glaxo Group Limited, GB 

10 R 5290 005793 Marcă figurativă 2016.09.25 SOCIETE NATIONALE 
D`EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES 
TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), FR 

11 R 5336 005772 Aroma 2016.09.17 AROMA S.A., MD 

12 R 5354 005792 PALL MALL 2016.09.23 British American Tobacco (Brands) Inc., 
US 

13 R 5379 005748 НЕПЛИТ 2016.09.06 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

14 R 5380 005749 CARDOSAL 2016.09.06 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

15 R 5381 005750 КАРДОСАЛ 2016.09.06 BERLIN-CHEMIE AG, DE 

16 R 5420 005751 McCORMICK mc 2016.09.06 McCORMICK & COMPANY, 
INCORPORATED, US 

17 R 5455 005798 REGINĂ  
КОРОЛЕВА 

2016.09.30 MACIUCA Mihail, MD 

18 R 5472 005794 FARMEC 2016.09.25 BLIUC Victoria, MD 

19 R 5685 005800 R RICCO 2016.09.19 SALONUL  RICCO, firmă, MD 

20 R 5735 005776 777 2016.09.16 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

21 R 5767 005767 STATE EXPRESS 2016.09.12 CTBAT International Co. Limited, HK 

22 R 5878 005756 BASARABIA 2016.09.12 AROMA S.A., MD 

23 R 5879 005757 DACIA 2016.09.12 AROMA S.A., MD 

24 R 5880 005943 Chişinău 2016.09.12 AROMA S.A., MD 

25 R 5881 005944 MOLDOVA 2016.09.12 AROMA S.A., MD 
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26 R 5882 005945 Chişinău 2016.09.12 AROMA S.A., MD 

27 R 6234 005908 ALTAVISTA 2016.09.23 Yahoo! Inc., US 

28 R 6408 005799 EVENING STAR 
STEAUA DE SEARĂ  

2016.09.30 BARZA ALBĂ S.A., MD 

29 R 7771 005907 NECTAR-S  
НЕКТАР-С 

2016.09.20 NECTAR-S S.R.L.,  
întreprindere mixtă moldo-irlandeză, MD 

30 R 8779 005789 VP 
VALEA-PERJEI 

2016.09.26 VALEA PERJEI VECHE,  
cooperativă agricolă de producţie, MD 

31 15197 019946 UNITÉ 2016.09.08 MOLDTELECOM S.A., MD 

32 15709 019849 THERMO-SIM 2016.09.04 SERVIDAR S.R.L., MD 

33 15834 019937 Marcă figurativă 2016.09.07 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
 întreprindere mixtă moldo-română, MD 

34 15835 019944 CORTEXIN 2016.09.05 Obshchestvo s ogranichennoy  
otvetstvennostyu "GEROPHARM", RU 

35 15836 019963 Meat House 2016.09.12 CARDIAX-PLUS S.R.L., MD 

36 15871 019936 DPS 2016.09.07 LUX DESIGN S.R.L.,  
societate comercială, MD 

37 15944 019942 ЧОКОКРIСПЕР 2016.09.05 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

38 15952 019950 INTERBOND Composite 
material 

2016.09.07 INTERSIGN PLUS S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

39 15953 019952 ПРЕМИУМ 2016.09.07 PREMIUM HOLDINGS CAPITAL LTD., 
VG 

40 15955 019971 NATUR BRAVO 2016.09.12 NATUR BRAVO S.A.,  
societate comercială, MD 

41 15957 019976 URSAR 2016.09.12 ENTEH S.A., MD 

42 15958 019985 ФИТНЕС 
body 

2016.09.15 FARMINA S.R.L., MD 

43 15959 019987 Секреты природы 2016.09.15 FARMINA S.R.L., MD 

44 15960 019988 Белый лен 2016.09.15 FARMINA S.R.L., MD 

45 15962 019999 ТЕЛЕ ЗВЕЗДА 
НАРОДНАЯ ПРЕМИЯ 

2016.09.12 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 
"UCRAINSICHII MEDIA HOLDING", UA 

46 15963 020006 Аспаркам 2016.09.15 FARMINA S.R.L., MD 

47 15964 020008 Aминазин 2016.09.15 FARMINA S.R.L., MD 

48 15965 020017 Marcă figurativă 2016.09.14 MasterCard International Incorporated,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 

49 15966 020018 Marcă figurativă 2016.09.14 MasterCard International Incorporated, 
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 

50 15967 020034 FACE 2 FACE 2016.09.22 CEBOTARESCU Maia, MD 

51 15968 020038 Marcă figurativă 2016.09.19 AJINOMOTO CO., INC., JP 

52 15969 020052 SEPTONA 2016.09.22 STANCU  Eugeniu, MD 

53 15971 020062 ITOQUE 2016.09.25 Aktiebolaget Electrolux, SE 

54 15972 020070 PANTENE  
PRO-V 

2016.09.27 The Procter & Gamble Company, US 

55 15973 020071 BECIUL SIHASTRULUI 2016.09.27 VINIA TRAIAN S.A., î 
ntreprindere mixtă, MD 

56 15974 020072 НЛП NLP  
Нейролингвистическое 
программирование 
технология успеха! 

2016.09.27 ANTONCIC Mihail, MD 

57 15975 020089 PANTENE  
PRO V  
STYLE 

2016.09.22 The Procter & Gamble Company, US 

58 15980 020102 MOTOSCPL 2016.09.29 MOTOROLA, INC.,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 

59 16054 019972 Euroliftcar  
forta calitatii 

2016.09.29 EUROLIFTCAR S.R.L.,  
societate comercială, MD 
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60 16055 019989 ROSTRAL S.R.L. 2016.09.14 ROSTRAL S.R.L.,  
societate comercială, MD 

61 16076 020101 MK MEN 2016.09.29 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

62 16087 020001 TRONEX-COM  
metal center 

2016.09.19 TRONEX-COM S.R.L., MD 

63 16100 019929 MARLBORO WIDES 2016.09.01 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 

64 16101 019931 Петя Великолепный 2016.09.04 CPT Holdings, Inc., 
 corporaţie din statul Delaware, US 

65 16102 019940 FAMILY DENT 2016.09.05 CIUPAC Alexandru, MD 

66 16103 019965 FIN  
CONSULTANT  
Revistă lunară  
de consultanţă  
în management 

2016.09.13 FIN-CONSULTANT S.R.L., MD 

67 16104 019977 Consult Group srl 2016.09.13 Consult Grup S.R.L.,  
companie de consultanţă, MD 

68 16105 019984 ЖЕНЕСС 2016.09.15 FARMINA S.R.L., MD 

69 16108 020012 AVOCLIP 2016.09.13 Biogen Idec MA INC., US 

70 16109 020015 ROBEN 2016.09.14 UNGUREANU ART S.R.L., MD 

71 16110 020019 KНЯГИНИН 2016.09.15 GOMENIUK Iuri, MD 

72 16113 020023 S.A. FEC 2016.09.22 FABRICA ELEMENTE DE CON-
STRUCŢII S.A., MD 

73 16114 020027 VINĂRIA VOINICULUI 2016.09.18 UMANSCHII Alexandr, MD 

74 16115 020032 MOORE STEPHENS 2016.09.19 Moore Stephens International Licensing 
Limited, GB 

75 16116 020026 ONIKS 2016.09.19 DUCA Vitalie, MD 

76 16117 020040 ЗАДАВАКА 2016.09.22 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

77 16118 020041 ДИКИЕ ЛЕБЕДИ 2016.09.22 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

78 16119 020049 PANTENE  
PRO-V 

2016.09.20 The Procter & Gamble Company, US 

79 16120 020053 DIFFER 2016.09.22 STANCU  Eugeniu, MD 

80 16122 020058 TYCOON 2016.09.22 N.V. Sumatra Tobacco Trading  
Company, ID 

81 16123 020061 MARKET  
KIWI 

ALIMENTAR 

2016.09.25 IMC MARKET S.R.L.,  
societate comercială, MD 

82 16124 020063 GIVENCHY 2016.09.29 INTEROPTIC S.R.L.,  
societate comercială, MD 

83 16137 020204 Blumarine 2016.09.29 INTEROPTIC S.R.L.,  
societate comercială, MD 

84 16203 019930 EB EXIMBANK GRUPPO 
VENETO BANCA 

2016.09.04 EXIMBANK S.A. Gruppo Veneto Banca, 
bancă comercială, MD 

85 16204 019934 new wat 2016.09.07 LUX DESIGN S.R.L.,  
societate comercială, MD 

86 16205 019949 IZVORUL VIEŢII  
ИЗВОРУЛ ВЕЬЦИЙ 

2016.09.07 ACHIMOV Victor, MD 

87 16231 020033 alpha industries  
your partner in wellness 

2016.09.19 GRIŢCU Gheorghii, MD 

88 16297 020074 GRAND ARMAN 2016.09.27 CUZNEŢOV Iurie, MD 

89 16298 020043 ВЕСËЛЫЙ ЖУРАВЛИК 2016.09.22 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

90 16299 020044 ВАРЬЕТЕ 2016.09.22 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

91 16300 020054 ДИВНОЕ 2016.09.22 STANCU  Eugeniu, MD 

92 16307 020016 NUTRENA 2016.09.14 Cargill, Incorporated, US 
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93 16308 020030 ДЖОЕ 2016.09.18 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

94 16309 020037 FAN Airan 2016.09.19 MOGÎLDEA Grigore, MD 

95 16321 019964 TOP  
companii performante  
успешных компаний 
successful companies 

2016.09.13 FIN-CONSULTANT S.R.L., MD 

96 16322 019966 TOP  
femei de succes în afaceri  
преуспевающих деловых 

женщин 
successful 

businesswomen 

2016.09.13 FIN-CONSULTANT S.R.L., MD 

97 16323 019975 ROTOKOL 2016.09.21 BIComplex S.R.L., MD 

98 16324 019992 FERON 2016.09.12 PORCESCU  Igor, MD 

99 16325 020009 Kратал 2016.09.15 FARMINA S.R.L., MD 

100 16499 019951 EXTENZO 
Stretch Ceilings 

2016.09.08 BOIARCIUC Vladilen, MD 

101 16500 019954 Demi-Lune 2016.09.08 BOIARCIUC Vladilen, MD 

102 16501 019955 BARRISOL 2016.09.08 BOIARCIUC Vladilen, MD 

103 16502 020077 ДЕРЕМ ДРЕМЫЧ 2016.09.28 POBEREJNAIA Irina, MD 

104 16503 020078 СИЛ СИЛЫЧ 2016.09.28 POBEREJNAIA Irina, MD 

105 16504 020079 ДУШЕЧКА ПОДУШЕЧКА 2016.09.28 POBEREJNAIA Irina, MD 

106 16505 020080 УСАТЫЙ ПОЛОСАТЫЙ 2016.09.28 POBEREJNAIA Irina, MD 

107 16514 019993 MegaDISC 2016.09.12 BOROVICOV Evghenii, MD 

108 16516 020022 СТРОЙТЕ С НАМИ! 

SĂ CONSTRUIM ÎMPREUNĂ! 
2016.09.22 FABRICA ELEMENTE DE  

CONSTRUCŢII S.A., MD 

109 16554 020013 AVOCLIP 2016.09.13 Biogen Idec MA Inc., US 

110 16579 019962 XANADU 2016.09.13 BESCHIERU Radu, MD 

111 16581 019941 Евросвет 
Eurolumina 

2016.09.05 POGREBNICENCO Igor, MD 

112 16587 020066 CORNING 2016.09.29 INTEROPTIC S.R.L.,  
societate comercială, MD 

113 16687 019945 POTATO HOUSE 2016.09.06 TzOV "Systemy shvydkogo 
kharchuvannya", UA 

114 16688 019948 apa pură 2016.09.07 ACHIMOV Victor, MD 

115 16689 019967 A  
Aрсенал 

2016.09.26 AURELIA BRNO S.R.L., MD 

116 16690 020046 dekart  
MAKE IT SECURE 

2016.09.22 COMPANIA DEKART S.R.L., MD 

117 16714 020068 LOEWE 2016.09.29 LOEWE AG, DE 

118 16720 019982 Лицо без Проблем 2016.09.15 FARMINA S.R.L., MD 

119 16859 020064 RAY BAN 2016.09.29 LUXOTTICA GROUP S.p.A., IT 

120 16924 020076 pakmaya 2016.09.27 Pak Gida Üretim ve Pazarlama Anonim 
Şirketi, TR 

121 17065 020059 Диалог  
о здоровой жизни 

2016.09.22 Bayer Consumer Care AG, CH 

122 17066 020045 РАЙСКОЕ МОЛОКО 2016.09.22 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

123 17067 020003 Tрифтазин 2016.09.15 FARMINA S.R.L., MD 

124 17068 020002 Дифенин 2016.09.15 FARMINA S.R.L., MD 

125 17069 019979 titan RM  
Tradiţia calităţii 

2016.09.18 TITAN R.M. S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 

126 17070 019974 fire fox  
FILTERS 

2016.09.11 TUTUN-CTC S.A., MD 

127 17089 019921 ROSSIGNOL 2016.09.05 SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL, 
FR 

128 17166 020075 COLINA VIILOR 2016.09.27 KRISTEV Simion, MD 

129 17234 019986 BIOTON 2016.09.15 FARMINA S.R.L., MD 
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130 17305 019933 PRÈSIDENT 2016.09.04 B.S.A., FR 

131 17306 019981 KERA-NOVA 2016.09.15 FARMINA S.R.L., MD 

132 17307 020060 POIANA VERDE 2016.09.22 FLORINA Tamara, MD 

133 17425 019864 BANCA  
DE ECONOMII 

2016.09.04 Banca de Economii S.A., MD 

134 17426 019865 BANCA DE ECONOMII 2016.09.04 Banca de Economii S.A., MD 

135 17427 019866 BANCA DE ECONOMII 2016.09.04 Banca de Economii S.A., MD 

136 17428 019978 AJAX PROFESSIONAL 
EXTRA POWER 

2016.09.07 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US 

137 17429 020014 AVONEX 2016.09.13 Biogen Idec MA Inc., US 

138 17954 020039 KИСЛИНКА 2016.09.20 DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

139 18257 019920 Zernovaia 
Зерновая  

AL 

2016.09.01 ALCOLUX S.R.L., MD 

140 23976 019994 A AMAZONKA 2016.09.12 ZADVORNÎI Oleg, MD 
 
 
 

 
 
 

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 0053 2015.05.22 1 2016.03.22 8/2015 
2 f 2015 0067 2015.06.23 1 2016.03.15 8/2015 

 
 
 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al c ăror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de gra ţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007  

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 SĂLCUŢA S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 
1322 f 2010 0085 2010.09.15 2015.09.15 

2 FRIPTU Ion, MD 
Str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, ap. 20,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

1323 f 2010 0086 2010.09.24 2015.09.24 

3 CHIAN Ghenadie, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 64, bloc 1, ap. 107,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

1327 f 2010 0087 2010.09.28 2015.09.28 
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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 005311 R 5059 5/1997 
10/1997 
3/2006 

 

(730)  
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, 
Anglia, Regatul Unit 
 

(730)  
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, 
Regatul Unit 
 

2 Marcă 017736 14499 9/2006 
3/2007 

 
 

(730)  
Burgstrasse 26, CH-8750, Glaris, 
Elveţia 
 

(730)  
Burgstrasse 26, CH-8750, 
Glarus, Elveţia 
 

3 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

037776 - 11/2015 01.01.02; 01.01.25; 05.05.20; 
05.05.21; 15.01.13; 24.17.03; 
26.13.01; 26.13.25; 29.01.05. 

01.01.02; 01.01.25; 01.13.01; 
01.13.15; 05.05.20; 05.05.21; 
15.01.13; 24.17.03; 26.13.01; 
26.13.25; 29.01.05. 
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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 martie 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 

 
TRONIC 

 
IR 689 687 
1997.11.12 

 
Lidl Stiftung & Co. 

KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. 
KG, DE 

2015.11.06 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.03.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci  
şi design industrial din 2015.09.07 şi se 
accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 07, 08, 09, 11, 14, 21. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

2 Marcă 
internaţională 

 

 
IR 1204688 
2014.03.04 

 
BULBASH, SIA, 

LV 

BULBASH, SIA, 
LV 

2016.01.22 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.03.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci  
şi design industrial din 2015.11.09 şi se 
accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 33. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

3 Marcă 
internaţională 

 
IR 1214635 
2013.09.25 

 
Royal Services 

OOD, BG 

Royal Services 
OOD, BG 

2016.01.29 
Privind 

repunerea  
în dreptul  

de a contesta 
împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2016.03.29 1. A scoate de pe rol  cererea de repunere 
în drepturi nr. 763 din 2016.01.29. 
2. A transfera  taxa achitată pentru 
repunerea în drepturi în contul taxei pentru 
depunerea contestaţiei. 
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4 Marcă 

internaţională 

 
 

IR 1226657 
2014.07.30 

 
MIP METRO 

Group Intellectual 
Property GmbH & 

Co. KG, DE 

MIP METRO 
Group Intellectual 
Property GmbH & 

Co. KG, DE 

2016.02.08 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială  
a cererii  

de înregistrare  
a mărcii 

2016.03.29 1. Se accept ă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci  
şi design industrial din 2015.12.17  
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate 
în cerere din clasele 06, 18, 20. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

5 Marcă 
internaţională 

 
SWEETHOME 

 
IR 1068646 
2011.01.21 

 
Lidl Stiftung & Co. 

KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. 
KG, DE 

2016.02.15 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.03.29 1. Se respinge  revendicarea 
contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.12.08. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

6 Marcă naţională 
 

VICTORIA’S 
SECRET LOVE 

PINK 
 

036046 
2014.11.05 

 
Victoria's Secret 

Stores Brand 
Management, Inc., 

US 

Victoria's Secret 
Stores Brand 

Management, Inc., 
US 

2015.12.29 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.03.29 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. 

7 Marcă naţională 
 

SMARTEC 
Hankook 

 
036399 

2015.01.13 
 

Hankook Tire 
Worldwide Co., 

Ltd., KR 

Hankook Tire 
Worldwide Co., 

Ltd., KR 

2015.12.09 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.03.30 1. Se accept ă revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci  
şi design industrial din 2015.10.29  
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate 
în cerere din clasa 12. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă naţională 
 

PENTRU CASĂ  
ŞI FAMILIA TA 

 
036646 

2015.03.05 
 

SAŞCOV 
Alexandr, MD 

SAŞCOV 
Alexandr, MD 

2016.02.01 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.03.30 1. Se respinge  revendicarea 
contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.12.04. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 
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9 Marcă naţională 

 
ДЛЯ ДОМА,  
ДЛЯ СЕМЬИ! 

 
036647 

2015.03.05 
 

SAŞCOV 
Alexandr, MD 

SAŞCOV 
Alexandr, MD 

2016.02.01 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.03.30 1. Se respinge  revendicarea 
contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.12.04. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

10 Marcă naţională 
 

KAROP 
 

036506 
2015.02.03 

 
EXPERTVIN 
S.R.L., MD 

EXPERTVIN 
S.R.L., MD 

2016.02.19 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.03.30 1. Se respinge  revendicarea 
contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.12.15. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 
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IX 

Decizii ale instan ţelor judec ătore şti / 
Court decisions 
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Cu privire la men ţinerea sechestrului 

asupra OPI înregistrate pe numele titularului 
NEW MEGA PRESS S.R.L., întreprindere mixt ă 

 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 03.03.2016 (dosar nr. 2i-232/16) prin care 

s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului ÎM „NEW MEGA PRESS” S.R.L.,  
c/f 1008600026773:  

- se menţine sechestrul asupra mărcii nr. 22009 din 18.08.2010, înregistrată pe numele 
titularului NEW MEGA PRESS S.R.L., întreprindere mixtă, c/f 1008600026773, aplicat conform 
Ordinului Directorului General AGEPI nr. 176 din 13.10.2015, în temeiul Încheierii Executorului 
judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/943/2015 din 28.09.2015. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele 

titularului SC ROSTRAL S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 29.02.2016 (dosarul nr. 2i-209/16) prin 
care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului „ROSTRAL” SRL,  
c/f 1003600073484: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 16055 din 14.09.2006, înregistrată pe numele titularului 
SC ROSTRAL S.R.L., str. Miron Costin nr. 5, birou 309, MD-2068, mun. Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii nr. 16055, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele 

titularului ENTARZIA S.R.L. 
 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Onoi Viorica nr. 007-571/16 din 

11.03.2016, privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2-c-68/16 din 09.03.2016 emis 
de Judecătoria Străşeni, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului 
„ENTARZIA” S.R.L., c/f 1003600108108: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 14726 din 07.12.2005, înregistrată pe numele titularului 
ENTARZIA S.R.L., str. Ion Creangă nr. 6, MD-3721, Lozova, Străşeni, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii nr. 14726, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.  
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Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele 

titularului ALRADA-PRIM S.R.L. 
 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 12.03.2016 (dosarul nr. 2i-164/16) prin 

care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului ALRADA-PRIM S.R.L.,  
c/f 1003600125372: 

- se aplică sechestru asupra cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 036704 din 17.03.2015 şi 
desenelor/modelelor industriale conform certificatului de înregistrare nr. 1581 din 26.11.2013, 
solicitant/titular ALRADA-PRIM S.R.L., str. Hristo Botev nr. 27, ap. 89, MD-2020, Chişinău, Republica 
Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 036704 din 17.03.2015 şi desenelor/modelelor industriale 
conform certificatului de înregistrare nr. 1581 din 26.11.2013, inclusiv transmiterea drepturilor asupra 
acestora. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele 

titularului MIDGARD TERRA, societate pe acţ iuni 
 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 17.03.2016 (nr. dosar 2i-255/16) privind 

intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de debitorul MIDGARD TERRA, societate pe acţiuni,  
c/f 1002600003538: 

- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. R 5123 din 12.12.1995, nr. R 5124 din 12.12.1995,  
nr. R 5125 din 20.06.1996, nr. R 5359 din 16.04.1997, titular MIDGARD TERRA, societate pe acţiuni,  
c/f 1002600003538, str. Transnistria nr. 6, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se admite efectuarea procedurilor legale ce ţin de 
modificarea statutului juridic al mărcilor sus menţionate, cu condiţia prezentării acordului expres al 
administratorului provizoriu POPA Ion, deţinător al autorizaţiei nr. 63 din 14.01.2015. 

 
 
 

Cu privire la executarea Deciziei  
Cur ţii Supreme de Justi ţie din 09.07.2014 

privind casarea par ţială a Hotărârii  
Cur ţii de Apel Chi şinău din 20.11.2013 

 
Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii 

Supreme de Justiţie din 09.07.2014 privind admiterea recursului şi casarea parţială a Hotărârii Curţii 
de Apel Chişinău din 20.11.2013, la cererea de chemare în judecată depusă de ”ORHEI-VIT” SA, 
împotriva AGEPI, compania Hipp & Co, cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcii nr. 19590 titular 
”ORHEI-VIT” SA pe teritoriul Republica Moldova, recunoaşterea faptului similitudinii mărcii nr. 19590 
titular ”ORHEI-VIT” SA cu mărcile nr. 633148 şi nr. 23536, titular compania Hipp & Co, constatarea 
încălcării drepturilor ”ORHEI-VIT” SA asupra mărcii nr. 19590, anularea hotărârii Comisiei de 
Contestaţii AGEPI din 30.10.2012 prin care a fost respinsă contestaţia ”ORHEI-VIT” SA cu privire la 
respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 028310, anularea Deciziei AGEPI din 
23.12.2012 cu privire la înregistrarea şi eliberarea certificatului mărcii nr. 23536, solicitant Hipp & Co: 
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- se anulează hotărârea Comisiei de Contestaţii AGEPI din 30.10.2012 privind menţinerea în 

vigoare a Deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 29.02.2012 de înregistrare 

a mărcii verbale  nr. depozit 028310 din 15.12.2010 pe numele titularului Hipp & Co;          

- se anulează înregistrarea mărcii verbale  nr. 23536 din 15.12.2010 şi se 
declară nul certificatul de înregistrare a mărcii eliberat la 23.12.2012, pe numele Hipp & Co., 
Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln, Elveţia. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra m ărcii nr. 27300, titular INVITRO DIAGNOSTICS S.R.L. 

 
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 11.04.2016 (dosar nr. 2-

816/16) prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra mărcii nr. 27300, titular INVITRO 
DIAGNOSTICS S.R.L., c/f 1014600016650:   

 - se aplică sechestru asupra mărcii nr. 27300 din 27.05.2014, titular INVITRO 
DIAGNOSTICS S.R.L., str. Pietrarilor nr.12, of. 18, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova; 

 - pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al mărcii nr. 27300, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 



MD - BOPI 4/2016

207

X 

Monitor 

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al   

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the Republic 
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General 

of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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Formularele-tip  
al cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial 

 
 
În legătură cu necesitatea modificării formularului-tip al cererii de înregistrare a desenului sau 

modelului industrial şi, respectiv, recodificarea acestuia conform Regulamentului privind codificarea şi 
evidenţa documentelor tipizate elaborate şi utilizate în cadrul AGEPI, prin ordinul Directorului General 
AGEPI nr. 68 din 31 martie 2016, formularul-tip al cererii de înregistrare a desenului sau modelului 
industrial se modifică şi se expune în redacţie nouă: 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea formularului -tip  Codul formularului -tip  

1 Cerere de înregistrare a desenului sau modelului industrial 
 

F-02-DM-001-E-02-0038 
 

 
Formularul-tip al cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial poate fi obţinut 

direct la AGEPI sau poate fi găsit la adresa: http://agepi.gov.md/ro/formulare/design  
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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 

 
Aranjamentul de la Haga privind Depozitul Interna ţional  

al Desenelor Industriale 
 

Actul de la Londra al Aranjamentului de la Haga 
privind depozitul interna ţional al desenelor industriale 

 
Instrumentul de acceptare a încet ării Actului de la Londra al Aranjamentului de la Haga 

 
La 21 martie 2016 Republica Suriname a depus instrumental de acceptare a încetării 

Actului de la Londra al Aranjamentului de la Haga, aprobat la 6 noiembrie 1925. O notificare 
separată cu privire la încetarea oficială a Actului de la Londra al Aranjamentului de la Haga va fi 
elaborată odată cu completarea numărului necesar de acceptări recepţionate din partea statelor 
membre. 
 
 

Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate 
al persoanelor nev ăzătoare, cu deficiente de vedere 
sau cu dificult ăţi de citire a materialelor imprimate 

 
La 21 martie 2016 Statul Israel  a depus instrumentele de aderare la Tratatul de la 

Marrakesh 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 Marrakesh cu privire la Statul Israel va fi 
notificată odată cu suplinirea numărului necesar de ratificări şi aderări, stabilit în conformitate cu 
articolul 18 al Tratatului. 

 
*** 

 
 

UPOV INFORMEAZĂ 
 

Actul 1991 al Conven ţiei interna ţionale  
pentru protec ţia noilor soiuri de plante 

 
La 11 aprilie 2016 Kenya a depus instrumentele de aderare la Actul 1991 al Convenţiei 

internaţionale pentru protecţia noilor soiuri de plante, devenind cel de-al 56 membru al Actului 1991 
al Convenţiei UPOV.  

Actul 1991 al Convenţiei UPOV va intra în vigoare cu privire la Kenya cu începere de la 
11 mai 2016. 

 
*** 
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AGEPI INFORMEAZĂ 

 
Republica Moldova a semnat Actul de la Geneva al Aranjamentului de la 

Lisabona privind protec ţia denumirilor de origine şi indica ţiilor geografice 
 

La 11 aprilie 2016  Directorul general AGEPI a semnat Actul de la Geneva al 
Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine şi indicaţiile geografice.  

Acest act internaţional constituie o revizuire a Aranjamentului de la Lisabona privind 
protecţia indicaţiilor locului de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională, semnat la 31 
octombrie 1958, şi a fost adoptat, cu participarea Republicii Moldova, în cadrul Conferinţei 
Diplomatice organizată în perioada 11-21 mai 2015 la Geneva, Elveţia.  
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