
AGENŢIA  DE  STAT
PENTRU  PROPRIETATEA  INTELECTUALĂ 

CHIŞINĂU – REPUBLICA MOLDOVA

BULETIN OFICIAL
DE

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

The Offi cial Bulletin
of Intellectual Property

10
2016

Publicat la 31 octombrie 2016



PUBLICAŢIILE  AGEPI  

 Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală (BOPI):

•       apare din anul 1993, având o periodicitate lunară;

•     include informaţia ofi cială referitoare la cererile de brevetare/înregistrare a obiectelor de
proprietate industrială (OPI) în Republica Moldova şi titlurile de protecţie acordate, la modifi că-
rile intervenite în statutul juridic al cererilor şi titlurilor de protecţie ale OPI, precum şi la rezul-
tatele examinării contestaţiilor în Comisia de contestaţii a AGEPI, deciziile instanţelor judecăto-
reşti privind litigiile legate de OPI, informaţii de ordin general. 

 Revista de proprietate intelectuală „Intellectus”: 

•       apare din anul 1995, având o periodicitate trimestrială; 

•     abordează multilateral diverse aspecte ale proprietăţii intelectuale, prevederile legislaţiei
naţionale şi internaţionale în domeniu, publică studii semnate de cercetători şi inventatori din dife-
rite domenii ale ştiinţei, economiei şi tehnicii; 

•      face parte din Lista revistelor ştiinţifi ce de profi l, fi ind acreditată în categoria de clasifi care
B la profi lurile: drept, tehnică, biologie, chimie, economie; în calitate de coeditor al revistei este
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA). 

 

Abonarea la publicaţiile AGEPI pe suport de hârtie şi pe CD-ROM  

este nelimitată şi poate fi  efectuată direct la AGEPI 

(inclusiv prin fax, e-mail sau online).

Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de abonare, accesaţi:

http://agepi.gov.md/ro/services/biblioteca-pi

Telefoane de contact: (+373 22) 40-05-96, 40-05-97



3

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

A p a r e
din octombrie 1993

Nr. 10

31 octombrie 2016

Agenţia de Stat
pentru

Proprietatea Intelectuală 
 

Director General (+37322) 44-32-53, 40-05-01

Director general
adjunct

(+37322) 40-05-02, 40-06-00

Centrala (+37322) 40-06-07, 40-06-08

Direc\ia Brevete (+37322) 40-05-14

Direc\ia M=rci [i 
Design Industrial

(+37322) 40-05-30

Direc\ia Drept
de Autor

(+37322) 40-05-55

Direc\ia Promovare
[i Rela\ii Externe

(+37322) 40-05-80

Direc\ia Juridic= (+37322) 40-05-63

Direc\ia 
Management
Intern

(+37322) 40-06-42

Colegiul de redac\ie (+37322) 40-05-87, 40-05-89

 

http://agepi.gov.md/ 

e-mail: office@agepi.gov.md 

fax:  (+373 22) 44-01-19

© AGEPI

Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,

MD-2024, Chi[in=u, 

Republica Moldova

CUPRINS
 Informaţie generală ....................................................................... 5

I. Invenţii ...........................................................................................7

 BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate ...............................15

 FF4A Brevete de invenţie acordate ..............................................21

         FF9Y Brevete de invenţie de scurtă durată acordate ...................26

 FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate .................................38

 FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate ......38

II. Soiuri de plante ...........................................................................39

 BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate..................41

 FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate ...............................42

III. Mărci ............................................................................................45

 Cereri de înregistrare ....................................................................48

 Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial................. 101

 Lista certifi catelor de înregistrare a mărcilor 
eliberate în septembrie 2016 ...................................................... 111

 Lista mărcilor reînnoite ...............................................................114

IV. Indicaţii geografi ce, denumiri de origine, 

 specialităţi tradiţionale garantate ...........................................117

 Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată protecţie 

 în Republica Moldova în luna septembrie 2016, conform 

 Aranjamentului de la Lisabona. ..................................................119

V. Design industrial (Desene şi modele industriale) ................ 121

 BA1L Cereri de înregistrare ...................................................... 125

 FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate ........ 140

 FG4L Lista certifi catelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în septembrie 2016 ............... 141

 ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite ........... 141 

 FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

 aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

 şi în ordinea claselor CIDMI .............................................. 142, 145

 ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

 în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga  ...... 148

VI. Modifi cări intervenite în statutul juridic 

 al cererilor şi titlurilor de protecţie ........................................ 149

 Lista modifi cărilor ....................................................................... 150

 Lista contractelor de cesiune ..................................................... 151

 Lista contractelor de licenţă ....................................................... 154

 Contracte de licenţă modifi cate ................................................. 155

 FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase .................... 155

 FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse.................. 156

          MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate 
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei 
(cu dreptul de restabilire) ........................................................... 156 

          FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă 
durată retrase ............................................................................ 157

          FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă 
durată respinse .......................................................................... 157

  MM9Y  Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată a căror 

           valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea 

           taxei (cu dreptul de restabilire) .................................................. 157

 Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase ........................ 158

         Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse ..................... 159 

          Lista certifi catelor de înregistrare a mărcilor al căror termen 

 de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)................. 160 

          Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora expiră 

 în martie 2017 ............................................................................ 166

 FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse ............ 170

          MK4L Lista certifi catelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate 
a expirat (inclusiv termenul de graţie)........................................ 171

 Lista eratelor .............................................................................. 172

VII. Comisia de contestaţii a AGEPI ............................................. 173

VIII. Comisia de mediere ........................................................................

IX. Decizii ale instanţelor judecătoreşti ...................................... 181

X. Monitor ..................................................................................... 187

XI. Materiale de informare din domeniul proprietăţii 

 intelectuale ................................................................................... 197



MD - BOPI 10/2016

4

CONTENTS 
 General information ........................................................................5

I. Inventions ......................................................................................7

 BB1A Published patent applications ............................................15

           FF4A Granted patents for invention .............................................21

 FF9Y Granted short-term patents for invention ............................26

 FG4A List of issued patents for invention ....................................38

 FG9Y List of issued short-term patents for invention ...................38

II. Plant varieties .............................................................................39

 BZ9E Published plant variety patent applications ........................41

 FG9E  Issued plant variety patents ..............................................42

III. Trademarks .................................................................................45

 Applications for registration ..........................................................48

 Trademarks registered on the basis of partially accepted 

applications ................................................................................ 101

 List of trademark registration certifi cates issued 

in September 2016 ..................................................................... 111

 List of renewed trademarks ........................................................114

IV. Geographical indications, appellations of origin, 
traditional specialties guaranteed ..........................................117

 List of appellations of origin for which protection was granted 

 in the Republic of Moldova in September 2016 under 

the Lisbon Agreement.................................................................119

V. Industrial design ...................................................................... 121

 BA1L Applications for registration ............................................. 125

 FF4L List of registered industrial designs ..................................... 140

 FG4L List of industrial design registration certifi cates issued 

in September 2016 ........................................................................ 141

 ND4L List of renewed industrial designs  .................................... 141

 FG4L List of industrial designs registered in the Republic of 

Moldova according to the Hague Agreement ranged in the 

numerical order and in the order of the ICID ..................... 142, 145

          ND4L List of industrial designs renewed in the Republic 

 of Moldova according to the Hague Agreement ........................ 148

VI. Amendments in the legal status of applications 
and titles of protection ............................................................ 149

 List of amendments ................................................................... 150

 List of assignment agreements.................................................. 151

 List of license agreements ......................................................... 154

 Amended license agreements ................................................... 155

         FA9A List of withdrawn patent applications ............................... 155

 FС9A List of rejected patent applications .................................. 156          

 MM4A List of invalid patents for invention by nonpayment 

of fee (with the right of revalidation) .......................................... 156

          FA9Y List of withdrawn short-term patent applications ............. 157

          FC9Y List of rejected short-term patent applications................. 157 

          MM9Y List of invalid short-term patents for invention by 

nonpayment of fee (with the right of revalidation)...................... 157

          List of withdrawn trademark applications .................................. 158        

          List of rejected trademark applications ...................................... 159 

          List of trademark registration certifi cates the term of validity 

 of which has expired (including the grace period) ..................... 160

          List of trademarks the term of validity of which expires 

 in March 2017 ............................................................................ 166  

          FC9L List of rejected industrial designs .................................... 170

          MK4L List of industrial design registration certifi cates 

the term of validity of which has expired (including 

the grace period) ....................................................................... 171

 Errata ......................................................................................... 172

VII. Appeals Board of the AGEPI .................................................. 173

VIII. Mediation Board .............................................................................

IX. Court decisions ....................................................................... 181

X. Monitor ..................................................................................... 187

XI. Intellectual property information materials ........................... 197

СОДЕРЖАНИЕ

 Общая информация ............................................................................. 5

I. Изобретения......................................................................................... 7

  BB1A Опубликованные заявки на патент на изобретение .............. 15

 FF4A Предоставленные патенты на изобретения .............................. 21

 FF9Y Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения .. 26

 FG4A Перечень выданных патентов на изобретения ...................... 38

 FG9Y Перечень выданных краткосрочных патентов

 на изобретения.................................................................................... 38

II. Сорта растений ................................................................................. 39

  BZ9E Опубликованные заявки на патент на сорт растения ............ 41

   FG9E Выданные патенты на сорт растения  .................................... 42

III. Товарные знаки ................................................................................. 45

  Заявки на регистрацию ...................................................................... 48

 Товарные знаки, зарегистрированные на основании частично 

акцептированных заявок .................................................................. 101

 Перечень свидетельств о регистрации товарных знаков, 

выданных в сентябре 2016 г. ............................................................111

 Перечень продленных товарных знаков ..........................................114

IV. Географические указания, наименования мест 

 происхождения, гарантированные традиционные 

продукты ...........................................................................................117

 Перечень наименований мест происхождения, которым была 

предоставлена охрана в Республике Молдова в сентябре 2016 г. 

 на основании Лиссабонского соглашения .......................................119

V. Промышленные рисунки и модели ............................................. 121

 BA1L Заявки на регистрацию .......................................................... 125

 FF4L Перечень зарегистрированных промышленных 

 рисунков и моделей .......................................................................... 140

 FG4L Перечень свидетельств о регистрации промышленных 

рисунков и моделей,  выданных в сентябре 2016 г. ....................... 141

 ND4L Перечень продленных промышленных рисунков 

 и моделей .......................................................................................... 141

          FG4L Перечень промышленных рисунков и моделей, 

зарегистрированных в Республике Молдова в соответствии 

 с Гаагским соглашением, расположенных в порядке номеров 

 и по классам МКПО .................................................................. 142, 145

          ND4L Перечень промышленных рисунков и моделей, 

 продленных в Республике Молдова согласно Гаагскому 

 соглашению ....................................................................................... 148

VI. Изменения в юридическом статусе заявок

и охранных документов................................................................. 149

 Перечень изменений ........................................................................ 150

 Перечень договоров об уступке ....................................................... 151

 Перечень лицензионных договоров ................................................ 154

 Измененные лицензионные договоры ............................................ 155

        FA9A Перечень отозванных заявок на патент…………. ................ 155

 FС9A Перечень отклоненных заявок на патент ............................. 156

 MM4A Перечень патентов на изобретения, срок действия 

 которых истек в связи с неуплатой таксы (с правом 

 восстановления)................................................................................ 156

         FA9Y Перечень отозванных заявок на краткосрочный патент ...... 157

        FС9Y Перечень отклоненных заявок на краткосрочный патент ... 157      

  MM9Y Перечень краткосрочных патентов на изобретения, срок 

действия которых истек в   связи с неуплатой таксы (с правом 

восстановления)................................................................................ 157  

 Перечень отозванных заявок на товарные знаки ........................... 158

 Перечень отклоненных заявок на товарные знаки  ....................... 159

         Перечень свидетельств о регистрации товарных знаков, 

 срок действия которых истек (включая льготный период) ............ 160

         Перечень товарных знаков, срок действия которых истекает 

 в марте 2017 г. ................................................................................... 166

          FC9L  Перечень отклоненных промышленных 

           рисунков и моделей… ...................................................................... 170

 MK4L Перечень свидетельств о регистрации промышленных 

рисунков и моделей, срок действия которых истек (включая 

льготный период). ............................................................................. 171

          Перечень поправок ........................................................................... 172 

VII. Комиссия AGEPI по рассмотрению возражений ....................... 173

VIII. Комиссия по медиации ........................................................................

IX. Решения судебных инстанций ..................................................... 181

X. Monitor .............................................................................................. 187

XI. Информационные материалы из области интеллектуальной 

собственности ................................................................................. 197



  MD - BOPI 10/2016

5

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

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

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

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

   

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 

товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

рисунков и моделей. Заинтересованные лица смогут проследить за юридическим статусом 

заявок на охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных 

в Республике Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает 

систематизированные ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются 

официальные документы, положения, между народные конвенции, двусторонние соглашения, 

нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectu ală 
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează  

sau înregis trează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2016)

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadines
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

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

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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



9

INVENŢII                      MD - BOPI 10/2016

(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



10

MD - BOPI 10/2016                INVENTIONS

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

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

         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    

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

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

        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 

(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european

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

          Дата публикации заявки о валидации европейского патента

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

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

         Number and fi ling date of the European patent application

         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 

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

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

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

PUBLICATE DE AGEPI

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

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI

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

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

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

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

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

  or recognized priority date

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

  с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (bibliografi că) a documentului

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

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

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

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

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

  любой части документа

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

 – granted patent for invention, amended after opposition procedures

 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

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

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

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

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

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

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

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

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

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

документа

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

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

срока с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

заявки)

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

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

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

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

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

    Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

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

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

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

части документа

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

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

признания патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT PERFORMING  
OPERATIONS. TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

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

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P

P

П 
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(21) a 2015 0022 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A47C 1/02 (2006.01) 

A61N 5/00 (2006.01) 
(22) 2015.03.04 
(71)(72) GRIŢCU Gheorghii, MD 
(74) ŞCERBANIUC Sergiu 
(54) Element ergonomic de înc ălzire uniform ă 

cu raze infraro şii  
(57) Invenţia se referă la obiecte de mobilier cu 

elemente de încălzire, în particular la elemen-
te ergonomice de încălzire uniformă cu raze 
infraroşii. 
Elementul ergonomic de încălzire uniformă cu 
raze infraroşii este montat într-un fotoliu şi es-
te executat într-o formă, care repetă curburile 
coloanei vertebrale. Elementul ergonomic de 
încălzire uniformă cu raze infraroşii reprezintă 
o lampă din sticlă de cuarţ, din sticlă organică, 
sau un tub metalic. Elementul ergonomic este 
conectat la un panou electronic de control. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Ergonomic element for uniform heating 
with infrared rays  

(57) The invention relates to pieces of furniture 
with heating elements, in particular to ergo-
nomic elements for uniform heating with 
infrared rays. 
The ergonomic element for uniform heating 
with infrared rays is mounted in a chair and is 
made in a form, repeating the curves of the 
vertebral column. The ergonomic element for 
uniform heating with infrared rays is a lamp of 
quartz glass, organic glass, or a metal tube. 
The ergonomic element is connected to an 
electronic control panel. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Эргономичный элемент для равномер-
ного обогрева инфракрасными лучами 

(57) Изобретение относится к предметам мебе-
ли с обогревательными элементами, в ча-
стности к эргономичным элементам для 
равномерного обогрева инфракрасными 
лучами. 
Эргономичный элемент для равномерного 
обогрева инфракрасными лучами смонти-
рован в кресле и выполнен в форме, по-
вторяющей изгибы позвоночника. Эргоно-
мичный элемент для равномерного обог- 
 
 

рева инфракрасными лучами представля-
ет собой лампу из кварцевого стекла, из 
органического стекла, или металлическую 
трубку. Эргономичный элемент подключен 
к электронной контрольной панели. 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 2 
 

 
(21) a 2015 0038 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 8/18 (2006.01) 

A61K 8/97 (2006.01) 
A61Q 11/00 (2006.01) 

(22) 2015.04.27 
(71) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE 

ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) EARAR Kamel, RO; SANDU Andrei Victor, 

RO; MATEI Mădălina Nicoleta, RO; LUPAŞCU 
Tudor, MD; SANDU Ion, RO 

(54) Pastă de din ţi ecologic ă  
(57) Invenţia se referă la substanţe igienice pentru 

îngrijirea dinţilor, şi anume la o pastă de dinţi 
ecologică sub forma unei dispersii cremoase, 
formată din pudre micronice din coajă albă de 
ou, orez decorticat, spirulină, plante aromatice 
(mentă/busuioc/levănţică), scorţişoară şi se-
minţe de cuişoare, hidrocarbonat de sodiu şi 
clorură de sodiu amestecate în proporţii bine 
definite tehnologic şi dispersate în gel de 
carboximetilceluloză sodică alimentară, care 
conţine şi romanzulan, şi miere de albine. 
Pudrele din coajă de ou, orez decorticat şi 
spirulină sunt măcinate în atmosferă de dioxid 
de carbon, la presiune normală, pentru activa-
rea enzimelor, vitaminelor, fosfaţilor, carbona-
ţilor, fluorurilor şi a sărurilor de calciu şi mag-
neziu, care contribuie la remineralizarea dinţi-
lor în timpul periajului. 

 
  Revendicări: 4 

* 
*     * 

(54) Ecological toothpaste   
(57) The invention relates to hygienic means for 

dental care, namely to an ecological tooth-
paste in the form of a cream dispersion, con-
sisting of micron powders of white eggshell, 
husked rice, spirulina, aromatic herbs 
(mint/basil/lavender), cinnamon and seeds of 
clove, sodium hydrogen carbonate and sodi-
um chloride, mixed in technologically defined 
proportions and dispersed in food grade sodi-
um carboxymethyl cellulose gel, which also 
contains romanzulan and honey. The pow-
ders of white eggshell, husked rice and spiru- 
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lina are milled in carbon dioxide medium, at 
normal pressure, for activation of enzymes, 
vitamins, phosphates, carbonates, fluorides 
and magnesium and calcium salts, which fa-
vour the remineralization of teeth during 
brushing. 

 
  Claims: 4 

* 
*     * 

(54) Экологическая зубная паста 
(57) Изобретение относится к гигиеническим 

средствам для ухода за зубами, а именно к 
экологической зубной пасте в виде кремо-
образной дисперсии, состоящей из мик-
ронных пудр яичной белой скорлупы, лу-
щеного риса, спирулины, ароматических 
трав (мята/базилик/лаванда), корицы и се-
мян гвоздики, гидрокарбоната натрия и 
хлорида натрия, смешанных в технологи-
чески определенных пропорциях и диспер-
гированных в пищевом геле натрия кар-
боксиметилцеллюлозы, который содержит 
и романзулан, и пчелиный мед. Пудры из 
яичной скорлупы, лущеного риса и спиру-
лины измельчают в среде углекислого га-
за, при нормальном давлении, для актива-
ции ферментов, витаминов, фосфатов, 
карбонатов, фторидов и солей кальция и 
магния, которые способствуют реминера-
лизации зубов во время их чистки. 

 
 П. формулы: 4 
 

 
(21) a 2016 0061 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 9/48 (2006.01) 

A61K 9/16 (2006.01) 
(22) 2014.11.13 
(31) 13192657.8; 14157427.7 
(32) 2013.11.13; 2014.03.03 
(33) EP; EP 
(85) 2016.06.02 
(86) PCT/EP2014/074501, 2014.11.13 
(87) WO 2015/071366 A1, 2015.05.21 
(71) TILLOTTS PHARMA  AG, CH 
(72) BRAVO GONZALÉZ Roberto Carlos, CH; 

VARUM Felipe José Oliveira, CH; DE KRUIF 
Jan Kendall, FR; KUENTZ Martin, CH 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Sistem de livrare a medicamentului com-

pus din particule multiple  
(57) Invenţia se referă la un sistem dispers de 

livrare a medicamentului, care include particu-
le de microgel, ce conţin un ingredient farma-
ceutic activ. Particulele de microgel sunt dis-
persate într-o compoziţie neapoasă lichidă.  

De asemenea, se revendică un procedeu de 
obţinere a unui astfel de sistem dispers, parti-
culele de microgel din care acesta constă şi 
capsule umplute cu un astfel de sistem. 

 
  Revendicări: 21 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Multi-particulate drug delivery system  
(57) The invention relates to a disperse drug deli-

very system comprising microgel particles 
containing an active pharmaceutical ingredi-
ent. The microgel particles are dispersed in a 
liquid non-aqueous composition. Claimed also 
is a process of preparing such a disperse sys-
tem, the microgel particles from which it is 
comprised and capsules being filled with such 
system.  

 
  Claims: 21 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Система доставки лекарственного ве-
щества состоящая из множества частиц 

(57) Изобретение относится к дисперсной сис-
теме доставки лекарственного вещества, 
которая включает  частицы микрогеля, со-
держащие активный фармацевтический 
ингредиент. Частицы микрогеля дисперги-
рованы в жидкой неводной композиции. 
Также, заявляются способ получения такой 
дисперсной системы, частицы микрогеля 
из которых она состоит и капсулы, запол-
ненные данной системой. 

 
 П. формулы: 21 
 Фиг.: 4 
 

 
(21) a 2016 0079 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 9/00 (2006.01) 

A61K 47/32 (2006.01) 
A61K 31/565 (2006.01) 
A61K 31/569 (2006.01) 

(22) 2014.12.08 
(31) 61/914500; 13196737.4 
(32) 2013.12.11; 2013.12.12 
(33) US; EP 
(85) 2016.07.07 
(86) PCT/EP2014/076823, 2014.12.08 
(87) WO 2015/086491 A1, 2015.06.18 
(71) MERCK SHARP & DOHME B.V, NL 
(72) VERHOEVEN Willy J. H., NL; DE GRAAFF 

Wouter, NL 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
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(54) Sistem de livrare a medicamentului  
(57) În prezenta invenţie este descris un sistem 

intravaginal de livrare a medicamentului, care 
include un nucleu, care conţine un polimer 
termoplastic şi un agent terapeutic, în care 
agentul terapeutic este dizolvat în polimerul 
termoplastic, o membrană, care înconjoară 
nucleul şi conţine un alt polimer termoplastic, 
în care agentul terapeutic are o permeabilitate 
mai redusă în al doilea polimer termoplastic 
decât în primul polimer termoplastic, şi un alt 
agent terapeutic în formă solidă inclus într-o 
porţiune a membranei. 

 
  Revendicări: 30 
  Figuri: 9 

* 
*     * 

(54) Drug delivery system  
(57) Described in the present invention is an intra-

vaginal drug delivery system comprising a 
core comprising a first thermoplastic polymer 
and a first therapeutic agent, wherein the first 
therapeutic agent is dissolved in the first 
thermoplastic polymer, and a skin surrounding 
the core comprising a second thermoplastic 
polymer, wherein the first therapeutic agent is 
less permeable in the second thermoplastic 
polymer than the first thermoplastic polymer, 
and a second therapeutic agent in solid form, 
loaded in a portion of the skin. 

 
  Claims: 30 
  Fig.: 9 

* 
*     * 

(54) Система доставки лекарственного 
средства 

(57) В данном изобретении описана интраваги-
нальная система доставки лекарственного 
средства,  включающая  ядро, содержащее 
термопластический полимер и терапевти-
ческий агент, в котором терапевтический 
агент растворен в термопластическом по-
лимере, оболочку, окружающую ядро и со-
держит  другой термопластический поли-
мер, в котором терапевтический агент об-
ладает меньшей проникающей способно-
стью во втором термопластическом поли-
мере, чем в первом термопластическом 
полимере, и другой терапевтический агент 
твердой формы включенный в часть обо-
лочки. 

 
 П. формулы: 30 
 Фиг.: 9 
 

 

(21) a 2016 0076 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 207/277 (2006.01) 

C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 401/12 (2006.01) 
C07D 403/04 (2006.01) 
C07D 407/04 (2006.01) 
C07D 403/12 (2006.01) 
C07D 407/12 (2006.01) 
C07D 409/04 (2006.01) 
C07D 413/12 (2006.01) 
C07D 417/12 (2006.01) 
A01N 43/36 (2006.01) 
A01N 43/48 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 43/50 (2006.01) 
A01N 43/76 (2006.01) 

(22) 2014.12.02 
(31) 61/911324 
(32) 2013.12.03 
(33) US 
(85) 2016.06.27 
(86) PCT/US2014/068073, 2014.12.02 
(87) WO 2015/084796 A1, 2015.06.11 
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, 

US 
(72) SATTERFIELD Andrew Duncan, US; SELBY 

Thomas Paul, US; TRAVIS David Andrew, 
US; PATEL Kanu Maganbhai, US; TAGGI 
Andrew Edmund, US 

(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Pirolidone în calitate de erbicide  
(57) Invenţia se referă la compuşii având Formula 1, 

inclusiv toţi stereoizomerii, N-oxizii şi sărurile 
acestora, în care R1, R2, R3, R4, R5, R6, Q1, 
Q2, Y1 şi Y2 sunt definiţi în descriere. De ase-
menea, sunt dezvăluite compoziţii care conţin 
compuşii având Formula 1 şi metode pentru 
controlul vegetaţiei nedorite constând în pu-
nerea în contact a vegetaţiei nedorite sau a 
mediului acesteia cu o cantitate eficientă de 
compus sau compoziţie conform invenţiei. 

 
 
  Revendicări: 13 

* 
*     * 
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(54) Pyrrolidinones as herbicides  
(57) The invention relates to compounds of Formu-

la I, including all stereoisomers, N-oxides, and 
salts thereof, wherein R1, R2, R3, R4, R5, R6, 
Q1, Q2, Y1 and Y2 are as defined in the disclo-
sure. Also disclosed are compositions con-
taining the compounds of Formula I and 
methods for controlling undesired vegetation 
comprising contacting the undesired vegeta-
tion or its environment with an effective 
amount of a compound or a composition of 
the invention. 

 
 
  Claims: 13 

* 
*     * 

(54) Пирролидоны в качестве гербицидов 
(57) Изобретение относится к соединениям 

Формулы 1, включая все стереоизомеры, 
N-оксиды и их соли, в которых R1, R2, R3, 
R4, R5, R6, Q1, Q2, Y1 и Y2 определены в 
описании. Также раскрываются компози-
ции, содержащие соединения Формулы 1 и 
способы регулирования нежелательной 
растительности, заключающиеся  во взаи-
модействии нежелательной растительно-
стью или ее окружения с эффективным ко-
личеством соединения или композиции со-
гласно изобретению. 

 
 
 П. формулы: 13 
 

 

(21) a 2016 0053 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 473/16 (2006.01) 

C07D 473/18 (2006.01) 
C07D 519/00 (2006.01) 
A61K 31/522 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 

(22) 2014.11.10 
(31) 61/907322 
(32) 2013.11.21 
(33) US 
(85) 2016.05.13 
(86) PCT/IB2014/065935, 2014.11.10 
(87) WO 2015/075598 A1, 2015.05.28 
(71) PFIZER INC., US 
(72) BEHENNA Douglas Carl, US; CHENG 

Hengmiao, US; CHO-SCHULTZ Sujin, US; 
JOHNSON JR. Theodore Otto, US; KATH 
John Charles, US; NAGATA Asako, US; NAIR 
Sajiv Krishnan, US; PLANKEN Simon Paul, 
US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Deriva ţi ai purinei 2,6-substituite şi utili-

zarea acestora în tratamentul tulbur ărilor 
proliferative 

(57) Prezenta invenţie se referă la compuşi cu 
formula (I) 

 
 
sau la sărurile farmaceutic acceptabile ale 
acestora, unde Q, inelul A, inelul B, R1, R2, 
R3, R4, R5, R6, R7, R8 şi m sunt definiţi în 
materialele cererii. Derivaţii noi ai purinei sunt 
utili în tratamentul creşterii anormale a celu-
lelor, precum cancerul, la mamifere. Exemple-
le de realizare suplimentare se referă la com-
poziţiile farmaceutice ce conţin compuşii (I) şi 
la metodele de utilizare a acestor compuşi şi 
compoziţii în tratamentul creşterii anormale a 
celulelor la mamifere. 

 
  Revendicări: 26 

* 
*     * 
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(54) 2,6-substituted purine derivatives and  
their use in the treatment of proliferative 
disorders 

(57) The present invention relates to compounds 
of formula (I) 

 
or pharmaceutically acceptable salts thereof, 
wherein Q, ring A, ring B, R1, R2, R3, R4, R5, 
R6, R7, R8, and m are defined herein. The 
novel purine derivatives are useful in the 
treatment of abnormal cell growth, such as 
cancer, in mammals. Additional embodiments 
relate to pharmaceutical compositions con-
taining the compounds (I) and to methods of 
using the compounds and compositions in the 
treatment of abnormal cell growth in mam-
mals. 

 
  Claims: 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) 2,6-замещенные производные пурина и 
их применение в лечении пролифера-
тивных расстройств 

(57) Настоящее изобретение относится к со-
единениям формулы (I) 

 
или к их фармацевтически приемлемым 
солям, где Q, кольцо A, кольцо B, R1, R2, 
R3, R4, R5, R6, R7, R8 и m определены в ма-
териалах заявки. Эти новые производные 
пурина являются полезными в лечении 
аномального клеточного роста, такого как 
рак, у млекопитающих. Дополнительные 
примеры воплощения относятся к фарма-
цевтическим композициям, содержащим 
соединения (I), и к способам использова-
ния этих соединений и композиций в лече-
нии  аномального клеточного роста у мле-
копитающих. 

 
 П. формулы: 26 
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FF4A Brevete de inven ţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

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

 

O 

A 

Л 
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(11) 4438 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A23K 50/90 (2016.01) 

A23K 20/20 (2016.01) 
C01G 39/00 (2006.01) 
C01B 25/00 (2006.01) 

(21) a 2015 0005 
(22) 2014.08.22 
(67) s 2014 0110, 2015.03.23 
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, 
MD; UNIVERSITATEA 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 ob ţinere a compusului 
[tetraoxoetilendiaminotetraacetatdimolib-
den V] de bis-(tetrafenilfosfoniu) di-semi-
hidrat şi procedeu de hr ănire a albinelor 
cu utilizarea acestuia  

(57) Invenţia se referă la apicultură, şi anume la 
un procedeu de hrănire a albinelor cu utili-
zarea compusului [tetraoxoetilendiaminote-
traacetatdimolibden V] de bis-(tetrafenilfos-
foniu) di-semihidratat, precum şi la un proce-
deu de obţinere a acestuia. 
Procedeul de obţinere a compusului include 
prepararea soluţiei complexului 
[Mo2O4(H2O)6]

2+ prin adăugarea la mono-
hidratul de hidrazină a Na2MoO4·2H2O în 
soluţie apoasă de HCl, după care la soluţia 
complexului [Mo2O4(H2O)6]

2+ se adaugă 
Na2H2EDTA, amestecul se aduce până la pH 6, 
se încălzeşte până la 70°C, se agit ă până la 
obţinerea unei soluţii de culoare roşie, se 
răceşte până la temperatura camerei, apoi 
se adaugă PPh4Cl şi se menţine până la 
formarea unor ace oranj, care se separă prin 
filtrare, se spală şi se usucă. 
Procedeul de hrănire a albinelor include 
amestecarea soluţiei apoase a compusului 
menţionat cu concentraţia de 1 mg% cu sirop 
de zahăr în raport de 2:100, respectiv, şi 
hrănirea albinelor 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 the production of [tetraoxo-
ethylenediamine tetraacetatedimolibdenum 
V] bis-(tetraphenylphosphonium)di-hemi-
hydrate compound and process for feed-
ing bees with its use  

(57) The invention relates to beekeeping, namely 
to a process for feeding bees using the 
[tetraoxoethylenediamine tetraacetatedimo-
libdenum V] bis-(tetraphenylphosphonium)di-
hemihydrate compound and to a process for 
the production thereof. 
The process for the production of the com-
pound comprises preparation of the 
[Mo2O4(H2O)6]

2+ complex solution by addition 
to the Na2Mo4⋅2H2O hydrazine monohydrate 
in aqueous HCl solution, then to the 
[Mo2O4(H2O)6]

2+ complex solution is added 
NaH2EDTA, the mixture is brought to pH 6, 
heated to 70°C, stirred until the production of 
a red solution, cooled to room temperature, 
then is added PPh4Cl and is maintained until 
the formation of orange needles, which are 
separated by filtration, washed and dried. 
The process for feeding bees comprises mi-
xing of the aqueous solution of said com-
pound 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 interval of 
frames, once every two days, for three 
weeks. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ получения соединения 
[тетраоксоэтилендиаминотетраацетатд
имолибден V] бис-(тетрафенилфосфо-
ний) ди-полугидратат и способ кормле-
ния пчел с его использованием 

(57) Изобретение относится к пчеловодству, а 
именно к способу кормления пчел с ис-
пользованием соединения [тетраоксо-
этилендиаминотетраацетатдимолибден V] 
бис-(тетрафенилфосфоний) ди-полуги-
дратат, а также к способу его получения. 
Способ получения соединения включает 
приготовление раствора комплекса 
[Mo2O4(H2O)6]

2+ путем добавления к моно-
гидрату гидразина Na2MoO4·2H2O в вод-
ном растворе HCl, после чего к раствору  
комплекса [Mo2O4(H2O)6]

2+ добавляется 
Na2H2EDTA, смесь доводится до рН 6, по-
догревается до 70°C, перемешивается до 
получения раствора красного цвета, ох-
лаждается до комнатной температуры, за-
тем добавляется PPh4Cl и выдерживается 
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до образования оранжевых игл, которые 
отделяются фильтрацией, промываются и 
высушиваются. 
Способ кормления пчел включает смеши-
вание водного раствора указанного со-
единения с концентрацией 1 мг% с сахар-
ным сиропом в соотношении 2:100, соот-
ветственно, и кормление пчел этой сме-
сью в количестве 100…300 мл на каждую 
улочку, раз в два дня, в течение трех не-
дель. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(11) 4439 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B64C 29/00 (2014.01) 

B64C 13/16 (2014.01) 
B64C 27/08 (2014.01) 
B64C 27/82 (2014.01) 

(21) a 2016 0077 
(22) 2016.06.27 
(71)(72)(73) COVALENCO Andrei, MD 
(74) MARGINE Ion 
(54) Octocopter  
(57) Invenţia se referă la aparatele de zbor cu opt 

rotoare, şi anume la octocoptere din clasa 
micro/mini vehiculelor de zbor fără pilot, cu 
greutatea de până la 20 kg, care pot fi folosi-
te pentru livrarea pachetelor, cartografiere, 
fotografiere şi filmare aeriană, supraveghe-
rea graniţelor, asistare în caz de forţă majoră 
şi monitorizarea culturilor agricole. 
Octocopterul conţine un corp (1), o sursă de 
energie electrică (2), un dispozitiv de control-
comandă (3) şi un tren de aterizare (14). Din 
patru părţi ale corpului (1) sunt fixate rigid 
patru braţe (4), pe capetele cărora sunt mon-
tate patru rotoare portante (6) cu motoare 
electrice (5). În corp (1) este montat prin 
intermediul unui lagăr (7), cu posibilitatea 
rotirii, un braţ (8), pe capetele căruia sunt fi-
xate prin intermediul unor console (9 şi 10) 
câte o pereche de rotoare auxiliare (11 şi 12) 
cu motoare electrice (13). 
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în majo-
rarea vitezei, rezistenţei la vânt şi capacităţii 
portante. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 9 

* 
*     * 

(54) Octocopter  
(57) The invention relates to eight-rotor aircrafts, 

namely to octocopters from the class of mi-
cro/mini pilotless flying vehicles, weighing up 

to 20 kg, which can be used for packet deli-
very, mapping, photographing and aerial 
shooting, border control, rendering assis-
tance in the event of force majeure and 
monitoring of agricultural crops. 
The octocopter comprises a housing (1), an 
electric energy source (2), a monitoring de-
vice (3) and a chassis (12). On four sides of 
the housing (1) are rigidly fixed four arms (4), 
on the ends of which are mounted four car-
rying rotors (6) with electric motors (5). In the 
housing (1) is mounted by means of a bea-
ring (7), with the possibility of rotation, an 
arm (8), on the ends of which are fixed by 
means of consoles (9 and 10) a pair of auxi-
liary rotors (11 and 12) with electric motors 
(13). 
The technical result of the invention is to in-
crease the speed, wind resistance and load 
carrying capacity. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 9 

* 
*     * 

(54) Октокоптер 
(57) Изобретение относится к летательным 

аппаратам с восемью роторами, а именно 
к октокоптерам из класса микро/мини бес-
пилотных летательных средств, весом до 
20 кг, которые могут быть использованы 
для доставки пакетов, картографирова-
ния, фотографирования и воздушной 
съемки, пограничного контроля, оказания 
помощи при стихийных бедствиях и мони-
торинга сельскохозяйственных культур. 
Октокоптер содержит корпус (1), источник 
электрической энергии (2), контрольно-
управляющее устройство (3) и шасси (14). 
С четырех сторон корпуса (1) жестко за-
креплены четыре плеча (4), на концах ко-
торых смонтированы четыре несущих ро-
тора (6) с электрическими двигателями 
(5). В корпусе (1) смонтировано посредст-
вом подшипника (7), с возможностью вра-
щения, плечо (8), на концах которого за-
креплены посредством консолей (9 и 10) 
по паре вспомогательных роторов (11 и 
12) с электрическими двигателями (13). 
Технический результат изобретения со-
стоит в увеличении скорости, сопротив-
ляемости ветру и грузоподъемности. 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 9 
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(11) 4440 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07C 51/08 (2006.01) 

C07C 62/34 (2006.01) 
C12P 41/00 (2006.01) 
C12P 7/40 (2006.01) 
C07B 53/00 (2006.01) 
C07B 57/00 (2006.01) 
C07D 223/16 (2006.01) 

(21) a 2014 0015 
(22) 2014.02.24 
(31) 1351785 
(32) 2013.02.28 
(33) FR 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 
(72)  PEDRAGOSA MOREAU Sandrine, FR; 

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

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

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

(I)
(S)

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

O

O

CH3

CH3

N

(IV)

 
 
 
 

cu ajutorul nitrilazei Rhodococcus 
rhodochrous NCIMB 11216 cu supraexpresie 
într-un alt organism care are un sistem bio-
logic competent, într-un amestec de solvent 
organic şi soluţie apoasă.  
Invenţia se referă, de asemenea, la un pro-
cedeu de sinteză a ivabradinei, a sărurilor 
sale acceptabile farmaceutic sub formă anhi-
dră sau de hidrat, cu utilizarea compusului cu 
formula (I). 

 
  Revendicări: 14 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

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

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

(I)
(S)

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

O

O

CH3

CH3

N

(IV)

 
using the nitrilase of Rhodococcus 
rhodochrous NCIMB 11216 over-expressed 
in another organism having a competent bio-
logical system, in a mixture of an organic 
solvent and an aqueous solution. 
The invention also relates to a process for 
the synthesis of ivabradine, pharmaceutically 
acceptable salts thereof in anhydrous or hy-
drate form, using the compound of formula 
(I). 

 
  Claims: 14 
  Fig.: 4 

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

(57) Изобретение относится к способу фер-
ментативного синтеза соединения фор-
мулы (I): 

 

(I)
(S)

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

O

O

CH3

CH3

N

(IV)

 
с помощью нитрилазы Rhodococcus 
rhodochrous NCIMB 11216 сверхэкспрес-
сированной в другом организме, имею-
щем подходящую биологическую систему, 
в смеси органического растворителя и 
водного раствора. 
Изобретение также относится к способу 
синтеза ивабрадина, его фармацевтиче-
ски приемлемых солей в безводной и ги-
дратной форме, используя соединение 
формулы (I). 

 
 П. формулы: 14 
 Фиг.: 4 
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FF9Y Brevete de inven ţie  
de scurt ă durat ă acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O 

A 

Л 
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(11) 1076 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 1/00 (2006.01) 

A01G 17/00 (2006.01) 
(21) s 2015 0168 
(22) 2015.12.28 
(71)(73) UNIVERSITATEA  AGRARĂ DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  BALAN Valerian, MD; TÎRSINA Oleg, MD 
(54) Procedeu de cultivare a pomilor de nuc  
(57) Invenţia se referă la pomicultură, şi anume la 

un procedeu de cultivare a pomilor de nuc. 
Procedeul, conform invenţiei, include planta-
rea pomilor în formă de dreptunghi format din 
două triunghiuri dreptunghice, fiecare cu un 
unghi de 30° alăturat catetei care reprezintă 
distanţa dintre rânduri, cateta opusă  repre-
zentând distanţa dintre pomi, totodată distan-
ţa dintre rânduri (L) este calculată utilizând 
formula L= Htgϕ, unde H este înălţimea 
prestabilită a coroanei pomului, iar ϕ − 
latitudinea geografică a localităţii; după care 
la vârsta de 15…20 ani se efectuează rărirea 
pomilor, cu obţinerea schemei de plantare în 
formă de triunghi echilateral cu latura egală 
cu diagonala dreptunghiului iniţial la plantare. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for cultivation of walnut trees  
(57) The invention relates to fruit growing, namely 

to a process for cultivation of walnut trees. 
The process, according to the invention, in-
volves the planting of trees in the form of a 
rectangle formed of two right-angled trian-
gles, each with an angle of 30° adjacent to 
the side which is the distance between the 
rows, the opposite side is the distance be-
tween the trees, at the same time the dis-
tance between the rows (L) is calculated us-
ing the formula L=Htgϕ, where H is the pre-
determined height of the tree crown, and ϕ – 
the geographic latitude of the area; after-
wards at the age of 15…20 years is carried 
out thinning of trees to produce a planting 
scheme in the form of an equilateral triangle 
with the side equal to the diagonal of the ini-
tial rectangle at planting. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 
 

(54) Способ культивирования деревьев 
грецкого ореха 

(57) Изобретение относится к плодоводству, а 
именно к способу культивирования де-
ревьев грецкого ореха. 
Способ, согласно изобретению, включает 
посадку деревьев в форме прямоугольни-
ка, сформированного из двух прямоуголь-
ных треугольников, каждый с углом 30° 
смежным с катетом который представляет 
собой расстояние между рядами, проти-
воположный катет представляет собой 
расстояние между деревьями, при этом 
расстояние между рядами (L) рассчиты-
вается используя формулу L= Htgϕ, где Н 
это заранее установленная высота кроны 
дерева, а ϕ − географическая широта ме-
стности; после чего в возрасте 15…20 лет 
осуществляют прореживание деревьев с 
получением схемы посадки в форме рав-
ностороннего треугольника со стороной 
равной диагонали первоначального пря-
моугольника при посадке. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1077 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01G 1/00 (2006.01) 

A01G 17/00 (2006.01) 
(21) s 2016 0001 
(22) 2016.01.05 
(71)(73) UNIVERSITATEA  AGRARĂ DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  BALAN Valerian, MD; TÎRSINA Oleg, MD 
(54) Procedeu de producere a puie ţilor de nuc 

prin altoire cu ramur ă detaşată în 
crest ătură oblic ă 

(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 
un procedeu de producere a puieţilor de nuc 
prin altoire cu ramură detaşată în crestătură 
oblică. 
Procedeul, conform invenţiei, include execu-
tarea pe portaltoi în zona coletului a unei 
crestături oblice sub un unghi de 28…30°, 
formarea pe un capăt al altoiului a unei pene 
prin executarea a două tăieturi de 3…4 cm, 
după care altoiul se scurtează la 2…3 cm 
mai sus de mugurele altoi şi se introduce în 
crestătura portaltoiului, portaltoiul se taie 
transversal la 2…3 mm mai sus de locul de 
altoire, iar  vârful altoiului se parafinează. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 
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(54) Process for the production of walnut 
seedlings by side grafting 

(57) The invention relates to agriculture, namely 
to a process for the production of walnut 
seedlings by side grafting. 
The process, according to the invention, 
comprises performance in the stock root col-
lar zone of a side incision at an angle of 
28…30°, formation of a wedge on one end of 
the graft by performing two cuts of 3…4 cm, 
afterwards the graft is shortened by 2…3 cm 
above the graft bud and is introduced into the 
stock incision, the stock is cut crosswise 
2…3 mm above the grafting site, and the 
graft top is paraffinized. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ производства саженцев грецко-
го ореха прививкой черенком в боко-
вой надрез 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, а именно к способу производства 
саженцев грецкого ореха прививкой че-
ренком в боковой надрез. 
Способ, согласно изобретению,  включает 
выполнение в зоне корневой шейки под-
воя бокового надреза под углом 28…30°, 
формирование клина на одном конце при-
воя путем выполнения двух срезов дли-
ной 3…4 см, после чего привой укорачи-
вается на 2…3 см выше почки привоя и 
вставляется в надрез подвоя, подвой сре-
зается поперек на 2…3 мм выше места 
прививки, а верхушка привоя парафини-
руется. 
 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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IVANOVA Raisa, MD; MAŞCENCO Natalia, 
MD; PĂTRUICĂ Silvia, RO; MODVALA  
Susana, MD; SARÎ Nelea, MD 

(54) Procedeu de cre ştere a albinelor  
(57) Invenţia se referă la apicultură, şi anume la 

un procedeu de creştere a albinelor. 
Procedeul, conform invenţiei, include hrăni-
rea acestora cu un amestec din sirop de 
zahăr de 50% şi un preparat ce conţine 
80…90% de glicozidă steroidică 3-O-[[[[β-D-
glucopiranozil (1→2)]-[β-D-glucopiranozil 
(1→3)]-[β-D-glucopiranozil (1→4)]-β-D-gala-
ctopiranozidă [(25R)-5α-furostan-2α, 3β, 
22α, 26-tetraol]-26-O-β-D-glucopiranozidă, în 
can-titate de 2,0 l de amestec la o familie, de 
două ori, cu un interval de 6 zile toamna şi 
1,0 l de amestec la o familie peste fiecare 
10…12 zile primăvara, începând din primele 
zile ale lunii aprilie până la începutul cule-
sului principal. Totodată, preparatul se adau-
gă în siropul de zahăr în cantitate de 
10…100 mg/l de sirop. 
Rezultatul constă în reducerea mortalităţii, 
sporirea imunităţii, a pontei mătcilor şi a pro-
ductivităţii albinelor. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Process for growing bees  
(57) The invention relates to beekeeping, namely 

to a process for growing bees. 
The process, according to the invention, 
comprises feeding of bees with a mixture of 
50% sugar syrup and a preparation contain-
ing 80…90% of steroid glycoside 3-Ο-[β-D-
glucopyranosyl(1→2)]-[β-D-glucopyrano-
syl(1→3)]-[β-D-glucopyranosyl(1→4)]-β-D-
galactopyranoside[(25R)-5α-furostan-
2α,3β,22α,26-tetraol]-26-Ο-β-D-glucopyrano-
side, in an amount of 2.0 L of mixture per 
bee colony, twice, with a 6-day interval in au-
tumn and 1.0 L of mixture per bee colony, 
every 10…12 days in spring, beginning from 
the first days of April before the main honey 
flow. At the same time, the preparation is 
added into the sugar syrup in an amount of 
10…100 mg/L of syrup. 
The result is to reduce mortality, increase 
immunity, fertility of queens and productivity 
of bees. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Способ выращивания пчел 
(57) Изобретение относится к пчеловодству, а 

именно к способу выращивания пчел. 
Способ, согласно изобретению, включает 
подкормку пчел смесью 50%-ного сахар-
ного сиропа и препарата, содержащего 
80…90% стероидного гликозида 3-Ο-[β-D-
глюкопиранозил (1→2)]-[β-D- глюкопира-
нозил (1→3)]-[β-D-глюкопиранозил (1→4)]-
β-D-галактопиранозид [(25R)-5α-фуростан-
2α, 3β, 22α, 26-тетраол]-26-Ο-β-D-глюкопи-
ранозида, в количестве 2,0 л смеси на 

пчелиную семью, два раза, с 6-ти днев-
ным интервалом осенью и 1,0 л смеси на 
пчелиную семью, через каждые 10…12 
дней, весной, начиная с первых дней ап-
реля до начала главного медосбора. При 
этом, препарат добавляется в сахарный 
сироп в количестве 10…100 мг/л сиропа. 
Результат состоит в снижении смертно-
сти, повышении иммунитета, плодовито-
сти маток и продуктивности пчел. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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Ion, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD 

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

(57) Invenţia se referă la apicultură, şi anume la 
un procedeu de hrănire a familiilor de albine 
Apis mellifera. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede hrăni-
rea albinelor la sfârşit de iarnă sau primăvara 
timpuriu cu un amestec de zahăr pudră şi 
miere de albine luate în raport de 7:3 
respectiv, cu adaos de suspensie de 2% de 
biomasă a tulpinii de microalgă 
Scenedesmus apiculatus var. indicus CNMN-
AV-09 în cantitate de 8…12 mL la 1  kg de  
 
 
 

amestec, totodată hrănirea albinelor se efec-
tuează o singură dată în cantitate de 
180…220 g de amestec la o ramă cu albine. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for feeding Apis mellifera bee 
families  

(57) The invention relates to beekeeping, namely 
to a process for feeding Apis mellifera bee 
families. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the feeding of bees in late winter or 
early spring with a mixture of powdered sug-
ar and honey in a ratio of 7:3 respectively, 
with addition of a 2% suspension of 
Scenedesmus apiculatus var. indicus CNMN-
AV-09 microalga strain biomass in an 
amount of 8…12 mL per 1 kg of mixture, at 
the same time feeding of bees is carried out 
once in an amount of 180…220 g of mixture 
per each frame with bees. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ кормления пчелиных семей 
Apis Mellifera 

(57) Изобретение относится к пчеловодству, а 
именно к способу кормления пчелиных 
семей Apis mellifera. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает кормление пчел в конце зимы 
или рано весной смесью сахарной пудры  
и меда в соотношении 7:3 соответственно, 
с добавлением 2%-ой суспензии биомас-
сы штамма микроводоросли Scenedesmus 
apiculatus var. indicus CNMN-AV-09 в коли-
честве 8…12 мл на 1 кг смеси, при этом 
кормление пчел осуществляется одно-
кратно в количестве 180…220 г смеси на 
каждую улочку с пчелами. 

 
 П. формулы: 1 
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(54) Metodă de apreciere a riscului de apari ţie 
a deregl ărilor patologice ale miocardului  

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
cardiologie, şi poate fi utilizată pentru apre-
cierea riscului de apariţie a dereglărilor pato-
logice ale miocardului în perioada preclinică.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că cu 
ajutorul unui şubler se măsoară lungimea 
transversală a lobulilor auriculari şi lungimea 
plicilor transversale de pe lobulii auriculari ai 
ambelor urechi, cu determinarea următoare-
lor variaţii cu atribuirea unor valori: lipsa plicii 
transversale a lobulului auricular stâng − 0, a 
lobulului auricular drept − 0; lungimea plicii 
transversale este de până la 50% din lungi-
mea transversală a lobulului auricular stâng − 
1, a lobulului auricular drept − 1; lungimea 
plicii transversale este mai mare de 50%, dar 
mai mică de 100% din lungimea transversală 
a lobulului auricular stâng − 2, a lobulului au-
ricular drept − 2; lungimea plicii transversale 
este egală cu lungimea transversală a lobu-
lului auricular stâng − 3, a lobulului auricular 
drept − 3; plica transver-sală a lobulului au-
ricular stâng conţine mai mult de o linie − 4, a 
lobulului auricular drept − 4. În cazul în care se 
determină suma valo-rilor pentru ambele ure-
chi de 0…5, se apreciază un risc minim, de 
6…15 - un risc mediu şi de 16…20 se apre-
ciază un risc major de apariţie a dereglărilor 
patologice ale miocardului. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for estimating the risk of devel-
opment of pathological disorders of the 
myocardium  

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to cardiology, and can be used for esti-
mating the risk of development of pathologi-
cal disorders of the myocardium in the pre-
clinical period. 
Summary of the invention consists in that 
with the help of a caliper is measured the 
transverse length of the earlobes and the 
length of the transverse lobe folds of both 
ears, with the definition of the following varia-
tions with the assignment of values: lack of 
transverse fold of the left earlobe - 0, of the 
right earlobe – 0; the length of the transverse 
fold is up to 50% of the transverse length of  
 
 
 
 

the left earlobe – 1, of the right earlobe – 1; 
the length of the transverse fold is greater 
than 50%, but less than 100% of the trans-
verse length of the left earlobe – 2, of the 
right earlobe – 2; the length of the transverse 
fold is equal to the transverse length of the 
left earlobe – 3, of the right earlobe – 3; the 
transverse fold of the left earlobe comprises 
more than one line – 4, of the right earlobe – 
4. In the case where it is determined the sum 
of the values for both ears of 0…5, it is esti-
mated a minimal risk, of 6…15 – a medium 
risk level, and of 16…20 it is estimated an in-
creased risk of development of pathological 
disorders of the myocardium. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод оценки риска развития патоло-
гических нарушений миокарда 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности, к кардиологии, и может быть ис-
пользовано для оценки риска развития 
патологических нарушений миокарда в 
доклиническом периоде. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
с помощью штангенциркуля измеряют по-
перечную длину мочек ушей и длину по-
перечных складок мочек обеих ушей, с 
определением следующих вариаций с 
присвоением значений: отсутствие попе-
речной складки левой мочки − 0, правой 
мочки - 0; длина поперечной складки со-
ставляет до 50% от поперечной длины 
левой мочки − 1, правой мочки - 1; длина 
поперечной складки составляет больше 
50%, но менее 100% от поперечной длины 
левой мочки − 2, правой мочки - 2; длина 
поперечной складки равна поперечной 
длине левой мочки − 3, правой мочки - 3; 
поперечная складка левой мочки содержит 
более одной линии − 4, правой мочки − 4. В 
случае, когда определяют сумму значений 
обеих ушей 0...5, оценивают минималь-
ный риск, 6...15 - средний уровень риска, и 
16...20 оценивают  повышенный риск раз-
вития патологических нарушений миокарда. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 1081 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/56 (2006.01) 

A61B 17/60 (2006.01) 
A61B 17/62 (2006.01) 
A61B 17/64 (2006.01) 
A61B 17/66 (2006.01) 

(21) s 2015 0161 
(22) 2015.12.11 
(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE 

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

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

(54) Dispozitiv pentru tratamentul leziunilor 
inelului pelvian cu deplasare vertical ă 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
tehnica medicală, şi poate fi utilizată în 
traumatologie şi ortopedie pentru tratamentul 
chirurgical al leziunilor inelului pelvian. 
Dispozitivul pentru tratamentul leziunilor ine-
lului pelvian cu deplasare verticală conţine 
două suporturi (1) pelviene în formă de plăci 
îndoite sub un unghi de 90…110º, dotate cu 
elemente de fixare (2), (3). În partea de 
mijloc a primului suport (1) este montat verti-
cal un nod (4) anterior de repoziţionare 
verticală. La vârful unui braţ (10) al primului 
suport (1) este instalat vertical un nod (8) 
posterior de repoziţionare verticală. Fiecare 
nod (4), (8) este format dintr-o carcasă, în 
interiorul căreia este amplasată o bară (12) 
filetată cu un cursor (5). Cursorul (5) nodului 
(4) anterior este unit cu un distractor filetat (6), 
fixat în partea de mijloc a celui de-al doilea 
suport (1), iar cursorul (5) nodului (8) posterior 
este unit cu o bară (9) fixată la vârful braţului 
(10) al celui de-al doilea suport (1). 
 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Device for the treatment of pelvic ring 
injuries with vertical displacement   

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to medical engineering and can be used 
in orthopedics and traumatology for surgical 
treatment of pelvic ring injuries. 
The device for the treatment of pelvic ring in-
juries with vertical displacement comprises 
two pelvic supports (1) in the form of plates,  
 
 
 

bent at an angle of 90…110°, provided with 
fastening elements (2) and (3). In the middle 
part of the first support (1) is vertically 
mounted a head assembly (4) of vertical re-
position. At the end of an arm (10) of the first 
support (1) is vertically installed a rear as-
sembly (8) of vertical reposition. Each as-
sembly (4), (8) is composed of a frame, in-
side which is placed a threaded rod (12) with 
a runner (5). The runner (5) of the head as-
sembly (4) is connected to a threaded dis-
tractor (6), fixed in the middle part of the se-
cond support (1), and the runner (5) of the 
rear assembly (8) is connected to a rod (9), 
fixed to the end of the arm (10) of the second 
support (1). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Устройство для лечения повреждений 
тазового кольца с вертикальным сме-
щением 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к медицинской технике, и может 
быть использовано в травматологии и ор-
топедии для хирургического лечения по-
вреждений тазового кольца. 
Устройство для лечения повреждений та-
зового кольца с вертикальным смещением 
содержит две тазовые опоры (1) в форме 
пластин, изогнутых под углом 90…110º, 
снабженные  крепежными элементами (2), 
(3). В средней части первой опоры (1) 
вертикально смонтирован передний узел 
(4) вертикальной репозиции. На конце 
плеча (10) первой опоры (1) вертикально 
установлен задний узел (8) вертикальной 
репозиции. Каждый узел (4), (8) составлен 
из каркаса, внутри которого размещен 
резьбовой стержень (12) с бегунком (5). 
Бегунок (5) переднего узла (4) соединен с 
резьбовым дистрактором (6), закреплен-
ным в средней части второй опоры (1), а 
бегунок (5) заднего узла (8) соединен со 
стержнем (9), закрепленным на конце 
плеча (10) второй опоры (1). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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(21) s 2016 0039 
(22) 2016.03.22 
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MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE 
TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, MD 

(72)  UNGUREANU Sergiu, MD; FOSA Doina, MD; 
GLADUN Nicolai, MD; LEPADATU Corneliu, 
MD; ŞIPITCO Natalia, MD 

(54) Metodă de tratament al incompeten ţei 
sfincterului esofagian inferior  

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
chirurgie şi poate fi aplicată în tratamentul 
pacienţilor cu incompetenţă a sfincterului 
esofagian inferior. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efec-
tuează anestezie generală, se amplasează 
pacientul în poziţie decubit dorsal cu mem-
brele inferioare în abducţie şi anti-
Trendelenburg, se creează pneumoperitone-
ul, se introduc instrumentele de lucru, se 
mobilizează pilierii diafragmali, se formează 
o fereastră retroesofagiană cu abdominiza-
rea porţiunii terminale a esofagului. Se efe-
ctuează crurorafia şi calibrarea hiatusului 
esofagian nou format prin introducerea în 
lumenul esofagului a unei sonde orogastrice 
de 20 Fr, ulterior se efectuează fundoplicaţia. 
La nivelul sfincterului esofagian inferior, su-
perior manşonului de fundoplicaţie, se fixea-
ză 2 electrozi cu exteriorizarea firelor acesto-
ra în regiunea epigastrică şi se conectează la 
un generator de impulsuri, se efectuează re-
vizia zonei operatorii, se înlătură instrumen-
tele de lucru, se lichidează pneumoperitoneul 
şi se suturează plăgile postoperatorii pe stra-
turi. În a 3-a zi a perioadei postoperatorii se 
efectuează electrostimularea în regim de 6 
impulsuri/min, cu durata impulsului de 375 

ms şi o putere a curentului de 5 mA, iar dura-
ta procedurii este de 15 min. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating lower esophageal 
sphincter incompetence 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to surgery and can be used for treating pa-
tients with lower esophageal sphincter in-
competence. 
Summary of the invention consists in that it is 
performed the general anesthesia, is placed 
the patient in the supine position with the 
lower limbs in abduction and anti-
Trendelenburg, is installed the pneumope-
ritoneum, are introduced the working instru-
ments, are mobilized the crura of diaphragm, 
is created a retroesophageal window with 
abdominization of the terminal part of the 
esophagus. It is performed the сrurography 
and calibration of the newly created esopha-
geal opening by introduction into the lumen 
of the esophagus of an orogastric tube of 20 
Fr, then it is performed the fundoplication. At 
the level of the lower esophageal sphincter, 
above the fundoplication roller, are fixed 2 
electrodes with exteriorization of their wires 
in the epigastric region and are connected to 
a pulse generator, is performed the revision 
of the operative zone, are removed the work-
ing instruments, is eliminated the pneumo-
peritoneum and are sutured the postopera-
tive wounds in layers. On the 3rd day of the 
postoperative period is performed the electri-
cal stimulation in the mode of 6 pulses/min, 
with a pulse duration of 375 ms and a current 
strength of 5 mA, and the duration of the 
procedure is 15 minutes. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения недостаточности ниж-
него пищеводного сфинктера 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к хирургии и может быть исполь-
зовано для лечения пациентов с недоста-
точностью нижнего пищеводного сфинк-
тера.  
Сущность изобретения состоит в том, что 
проводят общую анестезию, укладывают 
пациента в положении лежа на спине с 
нижними конечностями в абдукции и анти-
Тренделенбург, устанавливают пневмопе-
ритонеум, вводят рабочие инструменты, 
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мобилизуют ножки диафрагмы, создают 
позадипищеводное окно c абдоминизаци-
ей терминального отдела пищевода. Вы-
полняют крурографию и калибровку вновь 
созданного пищеводного отверстия путем 
введения в просвет пищевода орогаст-
рального зонда 20 Fr, далее выполняют 
фундопликацию. На уровне нижнего пи-
щеводного сфинктера, выше валика фун-
допликации, фиксируют 2 электрода с вы-
ведением их проводов в эпигастральную 
область и подключают их к генератору 
импульсов, выполняют ревизию операци-
онной зоны, выводят рабочие инструмен-
ты, устраняют пневмоперитонеум и уши-
вают постоперационные раны послойно. 
На 3-й день послеоперационного периода 
выполняют электростимуляцию в режиме 
6 импульсов/мин, с продолжительностью 
импульса 375 мс и силой тока 5 мА, а дли-
тельность процедуры составляет 15 мин. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1083 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01) 

A61C 8/00 (2006.01) 
(21) s 2016 0044 
(22) 2016.03.25 
(71)(72)(73) URECHE Viorel, MD; ŢÂBÂRNĂ 

Gheorghe, MD; LUPAN Ion, MD 
(54) Metodă de tratament al cancerului 

sinusului maxilar  
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

chirurgia oncologică şi stomatologie şi poate 
fi utilizată pentru tratamentul cancerului sinu-
sului maxilar concomitent cu plastia defectului. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se 
efectuează anestezie generală, apoi pe linia 
mediană a buzei superioare se efectuează o 
incizie, care se prelungeşte sub aripa nasu-
lui, pe panta nasului până la unghiul interior 
al ochiului. Lamboul cutanat al obrazului se 
separă spre exterior, apoi cu bisturiul electric 
se marchează punctat în cavitatea bucală 
limitele ţesuturilor afectate, se coagulează şi 
se înlătură treptat segmente mici afectate din 
creasta alveolară a maxilarului, din peretele 
anterior al sinusului maxilar şi palatul dur, 
după care se înlătură în întregime tumoarea 
din sinusul maxilar. În colţul medial al plăgii 
se perforează cavitatea nazală şi se înlătură 
peretele extern al acesteia împreună cu cor-
netele nazale, se înlătură toate celulele sinu-
sului etmoid şi peretele posterior al sinusului 
maxilar. După înlăturarea tumorii prin palpare 

se determină cea mai voluminoasă zonă a 
osului zigomatic şi din unghiul inferior-medial 
al osului se forează cu freze gradate un 
locaş pentru integrarea unui implant dentar 
cu lungimea de cel puţin 20 mm şi diametrul 
de 3…4 mm în dependenţă de starea pere-
telui lateral al orbitei, totodată freza se intro-
duce cu 5 mm mai lateral. În implant se 
înşurubează un bulon cu capul în formă de 
bilă, după care conform dimensiunilor defec-
tului se instalează o proteză temporară din 
material acrilic umplută cu silicon, care in-
clude o bază cu dinţi artificiali, un obturator şi 
un element de fixare, care reprezintă un 
locaş pentru capul bulonului, apoi după 3…4 
luni se instalează o proteză definitivă cores-
punzător dimensiunilor defectului. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Method for treating maxillary sinus cancer  
(57) The invention relates to medicine, particularly 

to oncologic surgery and dentistry and can 
be used for treating maxillary sinus cancer 
simultaneously with defectoplasty. 
Summary of the invention consists in that it is 
performed the general anesthesia, then on 
the upper lip midline is performed an incision, 
which is extended under the wing of the 
nose, on the nasal clivus to the inner corner 
of the eye. The skin flap of the cheek is sep-
arated to the outside, then with an electric 
scalpel are dotted in the oral cavity the bor-
ders of the affected tissues, are coagulated 
and removed gradually small affected seg-
ments from the alveolar ridge of the jaw, from 
the anterior wall of the maxillary sinus and 
hard palate, afterwards it is completely re-
moved the tumor from the maxillary sinus. In 
the medial corner of the wound is perforated 
the nasal cavity and is removed its outer wall 
together with the concha nasalis, are re-
moved all the cells of the ethmoidal sinus 
and the back wall of the maxillary sinus. After 
removal of the tumor it is determined by pal-
pation the most voluminous area of the 
zygomatic bone and from the end of the 
posteromedial corner of the bone is drilled 
with graduated milling cutters a bed for the 
integration of the dental implant of a length of 
at least 20 mm and a diameter of 3…4 mm 
depending on the state of the lateral wall of 
the orbit, at the same time the cutter is intro-
duced 5 mm laterally. In the implant is 
screwed a bolt with the head of spherical 
shape, afterwards according to the defect 
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size is installed a temporary prosthesis of 
acrylic material filled with silicone, which in-
cludes a base with artificial teeth, an 
obturator and a locking element, which is a 
socket for the bolt head, then after 3…4 
months is installed a permanent prosthesis 
corresponding to the defect size. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения рака верхнечелюстной 
пазухи 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к онкологической хирургии и сто-
матологии и может быть использовано 
для лечения рака верхнечелюстной пазу-
хи одновременно с пластикой дефекта. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
выполняют общую анестезию, затем по 
медиальной линии верхней губы выпол-
няют разрез, который продлевают под 
крыло носа, по носовому скату до внут-
реннего угла глаза. Кожный лоскут щеки 
сепарируют наружу, затем электрическим 
скальпелем намечают точками в ротовой 
полости границы пораженных тканей, коа-
гулируют и удаляют постепенно неболь-
шие пораженные сегменты  из альвеоляр-
ного гребня челюсти, из передней стенки  
верхнечелюстной пазухи и твердого неба, 
после чего полностью удаляют опухоль из  
верхнечелюстной пазухи. В медиальном 
углу раны перфорируют носовую полость 
и удаляют ее наружную стенку вместе с 
носовыми раковинами, удаляют все клет-
ки решетчатой пазухи и заднюю стенку  
верхнечелюстной пазухи. После удаления 
опухоли пальпаторно определяют самую  
объемную зону скуловой кости и со сторо-
ны заднемедиального угла кости просвер-
ливают градуированными фрезами ложе 
для интегрирования  зубного имплантата 
длиною не менее 20 мм и диаметром 3…4 
мм в зависимости от состояния латераль-
ной стенки глазницы, при этом фрезу вво-
дят латеральнее на 5 мм. В имплантат 
ввинчивают болтик с головкой шаровид-
ной формы, после чего соответственно 
размерам дефекта устанавливают вре-
менный протез из акрилового материала 
наполненный силиконом, который вклю-
чает основание с искусственными зубами, 
обтуратор и фиксирующий элемент, кото-
рый представляет собой гнездо для го-
ловки болтика, затем через 3…4 месяца 

устанавливают постоянный протез соот-
ветствующий размерам дефекта. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1084 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 17/70 (2006.01) 
(21) s 2016 0057 
(22) 2016.04.19 
(71)(72)(73) ŞAVGA Nicolai, MD 
(54) Metodă de tratament al scoliozei la copii  
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

traumatologie şi ortopedie şi poate fi utilizată 
pentru tratamentul miniinvaziv al scoliozei la 
copii. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se de-
termină proiecţia curburii deformaţiei coloa-
nei vertebrale, se efectuează anestezie 
generală, se determină punctele pentru 
introducerea unor şuruburi transpediculare. 
În regiunea lombară punctele sunt situate în 
partea cea mai proeminentă a apofizelor 
articulare laterale, şi anume la intersecţia 
liniei care trece prin mijlocul bazei apofizei 
articulare cu linia care trece de-a lungul 
marginii laterale a apofizei articulare, mai 
medial de locul de unire a apofizelor trans-
versale şi articulare. În regiunea toracică 
punctele se află la intersecţia liniei care trece 
prin mijlocul apofizei articulare cu linia care 
trece pe marginea superioară a apofizei 
transversale, după aceasta în punctele men-
ţionate transdermal se introduc broşe de 
ghidare în plan frontal sub un unghi de 45° în 
direcţie cefalică, care trec prin pedicul, 
rădăcina arcului vertebrei, placa de închidere 
a vertebrei, prin discul cu nucleul pulpos, 
apoi prin placa de închidere a vertebrei 
superioare şi ţesutul spongios cu exteriori-
zarea vârfului broşelor la 1…2 cm pe 
suprafaţa frontală a corpului vertebrei, apoi 
se introduc pe traiectul broşelor şuruburile 
transpediculare, executate cu un canal longi-
tudinal străpuns sau fără canal. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

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

lar to traumatology and orthopedics and may 
be used for the minimally invasive treatment 
of scoliosis in children. 
Summary of the invention consists in that it is 
determined the projection of the spine de-
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formation curvature, is performed the general 
anesthesia, are determined the points for the 
introduction of transpedicular screws. In the 
lumbar region the points are located in the 
most convex portion of the lateral articular 
processes, namely at the intersection of the 
line passing through the middle of the articu-
lar process base with the line passing 
through the lateral edge of the articular pro-
cess, more medial from the junction of the 
transversal and articular processes. In the 
thoracic region the points are located at the 
intersection of the line passing through the 
center of the articular process with the line 
passing through the upper edge of the trans-
verse process, after which into the said 
points are transdermally introduced guide 
pins in the frontal plane at an angle of 45° in 
the direction of the head, which pass through 
the pedicle, root of the arch of vertebra, ver-
tebra covering plate, through the disc with 
the nucleus pulposus, then through the cov-
ering plate of the upper vertebra and the 
cancellous tissue with the exteriorization of 
the end of the pins by 1…2 cm onto the front 
surface of the vertebral body, then are intro-
duced in the direction of the pins the 
pedicular screws, made with a longitudinal 
through channel or without a channel. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения сколиоза у детей 
(57) Изобретение относится к области меди-

цины, в частности к травматологии и ор-
топедии и может быть использовано для 
миниинвазивного лечения сколиоза у детей. 
Сущность изобретения заключается в 
том, что определяют проекцию изгиба 
деформации позвоночника, проводят об-
щую анестезию, определяют точки для 
введения транспедикулярных шурупов. В 
поясничной области точки расположены в 
самой выпуклой части латеральных сус-
тавных отростков, а именно на пересече-
нии линии, проходящей через середину 
основания суставного отростка с линией, 
проходящей вдоль бокового края сустав-
ного отростка, медиальнее места соеди-
нения поперечных и суставных отростков. 
В грудной области точки находятся на пе-
ресечении линии, проходящей по центру 
суставного отростка с линией, проходя-
щей по верхнему краю поперечного отро-
стка, после чего в упомянутые точки 
трансдермально вводят направляющие 

спицы во фронтальной плоскости под уг-
лом 45° в направление головы, которые 
проходят через ножку, корень дуги по-
звонка, закрывающую пластину позвонка, 
через диск с пульпозным ядром, затем 
через закрывающую пластину верхнего 
позвонка и спонгиозную ткань с выведе-
нием конца спиц на 1…2 см на фронталь-
ную поверхность тела позвонка, затем 
вводят по ходу спиц транспедикулярные 
шурупы, выполненные с продольным 
сквозным каналом или без канала. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1085 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61M 21/00 (2006.01) 
(21) s 2016 0068 
(22) 2016.05.23 
(71)(72)(73) LACUSTA Victor, MD; FALA Valeriu, 

MD; ROMANIUC Dumitru, MD 
(54) Metodă de diminuare a severit ăţii 

episoadelor nocturne de bruxism  
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

stomatologie, neurologie şi reflexoterapie, şi 
poate fi utilizată pentru diminuarea severităţii 
episoadelor nocturne de bruxism. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se 
efectuează 3…6 cicluri de angrenări maxi-
male repetate ale maxilarelor timp de 3 min, 
cu fiecare angrenare de 5 s, urmată de un 
repaus de 5 s, între cicluri se relaxează 
musculatura masticatoare şi timp de 1…2 
min se respiră liniştit cu ochii închişi şi cu 
gura întredeschisă, totodată în timpul angre-
nării maxilarelor lobulii auriculari ai ambelor 
urechi se presează cu ajutorul unor clipsuri 
din silicon cu proeminenţe pe suprafaţa 
interioară şi se tracţionează în direcţie infe-
rioară şi posterio-inferioară. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Method for reducing the severity of noc-
turnal episodes of bruxism  

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to dentistry, neurology and reflexotherapy, 
and can be used to reduce the severity of 
nocturnal episodes of bruxism. 
Summary of the invention consists in that it is 
carried out 3…6 cycles of repeated maximal 
clenchings of jaws for 3 min, with each 
clenching of 5 s, followed by a pause of 5 s, 
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between the cycles are relaxed the mastica-
tory musculature and for 1…2 min one can 
breathe quietly with the eyes closed and the 
mouth half open, at the same time during the 
clenching of jaws the lobes of both ears are 
pressed by means of clips made of silicone with 
protuberances on the inner surface and are 
tracted in the lower and lower-rear direction. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Метод уменьшения тяжести ночных 
эпизодов бруксизма 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к стоматологии, неврологии и 
рефлексотерапии, и может быть исполь-
зовано для уменьшения тяжести ночных 
эпизодов бруксизма.  
Сущность изобретения состоит в том, что 
осуществляют 3...6 циклов повторных 
максимальных сжиманий челюстей в те-
чение 3-х мин, с каждым сжиманием в 5 
сек, с последующей паузой в течение 5-ти 
сек, между циклами расслабляют жева-
тельную мускулатуру и в течение 1…2-х 
мин дышат спокойно с закрытыми глазами 
и полуоткрытым ртом, при этом во время 
сжимания челюстей мочки обоих ушей 
прижимают при помощи клипс из силикона 
с выпуклостями на внутренней поверхно-
сти и вытягивают в нижнее и нижне-
заднее направления. 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
(11) 1086 (13) Y 
(51) Int. Cl.: E04G 9/00 (2006.01) 

E04G 9/08 (2006.01) 
E04G 9/10 (2006.01) 
E04G 11/20 (2006.01) 
E04G 11/22 (2006.01) 

(21) s 2016 0075 
(22) 2016.06.08 
(71)(72)(73) CATANOI Grigori, MD; CIBOTARU Ion, 

MD 
(54) Dispozitiv pentru tencuirea suprafe ţelor 

construc ţiilor  
(57) Invenţia se referă la construcţie, şi anume la 

dispozitive pentru tencuirea pereţilor şi a 
pereţilor despărţitori. 

 
 
 

Dispozitivul, conform invenţiei, conţine mon-
tanţi (1), dotaţi cu elemente de reazem şi 
vinciuri elicoidale. Pe montanţi (1) sunt pla-
sate culise (5) cu fixatori, de care sunt fixate 
manşoane (7). În alezajul cilindric al manşoa-
nelor (7) este amplasat cu posibilitatea mişcă-
rii rectilinii alternative câte un suport bifurcat 
(9). Suporturile (9) sunt cuplate cu manşoane 
(12) cu fixatori, montate pe pano-ul de cofraj 
(13). Pe panou (13) sunt montate manşoane 
suplimentare cu fixatori, în care sunt asam-
blate capetele unor tije elicoidale, care 
angrenează cu manşoanele (16), fixate rigid 
de partea laterală a manşoanelor (7). Pe 
suprafaţa de lucru a panoului (13), pe 
perimetrul acestuia este montată o garnitură 
integrantă (14), iar în interiorul ei - o garni-
tură izolatoare schimbabilă (15). Dispozitivul 
mai conţine o garnitură izolatoare (19) pentru 
ecranare şi un racord (20) pentru debitarea 
amestecului (18). 

 
  Revendicări: 6 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Device for plastering building surfaces 
(57) The invention relates to construction, namely 

to devices for plastering walls and partitions. 
The device, according to the invention, com-
prises uprights (1), provided with supporting 
elements and screw jacks. On the uprights 
(1) are placed sliders (5) with clamps, to 
which are fixed sleeves (7). In the cylindrical 
bore of the sleeves (7) is placed with the 
possibility of reciprocating movement one 
branched holder (9). The holders (9) are 
coupled with sleeves (12) with clamps 
mounted on the shuttering panel (13). On the 
panel (13) are mounted additional sleeves 
with clamps, in which are mounted the ends 
of the worm rods, which engage with the 
sleeves (16), rigidly fixed to the side of the 
sleeves (7). On the working surface of the 
panel (13), around its perimeter is mounted a 
composite gasket (14) and inside it – an in-
sulating replaceable gasket (15). The device 
further comprises an insulating gasket (19) 
for shielding and a branch pipe (20) for sup-
plying the mixture (18). 

 
  Claims: 6 
  Fig.: 6 

* 
*     * 
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(54) Устройство для оштукатуривания 
строительных поверхностей 

(57) Изобретение относится к строительству, а 
именно к устройствам для оштукатурива-
ния стен и перегородок. 
Устройство, согласно изобретению, со-
держит стойки (1), снабженные опорными 
элементами и винтовыми домкратами. На 
стойках (1) расположены ползуны (5) с 
фиксаторами, к которым прикреплены 
муфты (7). В цилиндрической расточке 
муфт (7) размещен с возможностью воз-
вратно-поступательного движения по од-
ному разветвленному держателю (9). 
Держатели (9) сопряжены со смонтиро-
ванными на опалубочном щите (13) муф-
тами (12) с фиксаторами. На щите (13)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смонтированы дополнительные муфты с 
фиксаторами, в которых смонтированы 
концы червячных штанг, которые входят в 
зацепление с муфтами (16), жестко закре-
пленными к боковой стороне муфт (7). На 
рабочей поверхности щита (13), по его 
периметру смонтирована составная про-
кладка (14), а внутри нее − изолирующая 
сменная прокладка (15). Устройство еще 
содержит изолирующую прокладку (19) 
для экранирования и патрубок (20) для 
подачи смеси (18). 

 
 П. формулы: 6 
 Фиг.: 6 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
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s 2015 0124 2015.09.09 3/2016 

4 MD 1013 Z A01K 67/02 (2006.01) 
A61K 35/74 (2006.01) 
A61P 33/10 (2006.01) 

s 2015 0140 2014.09.16 3/2016 

5 MD 1014 Z A61B 10/00 (2006.01) 
G01N 33/48 (2006.01) 

s 2015 0071 2015.05.28 3/2016 

6 MD 1015 Z A61B 17/00 (2006.01) 
A61B 5/027 (2006.01) 
A61K 31/70 (2006.01) 
A61K 31/185 (2006.01) 

s 2015 0065 2015.05.12 3/2016 

7 MD 1017 Z A61F 9/007 (2006.01) s 2015 0090 2015.07.07 3/2016 

8 MD 1018 Z A61K 31/5377 (2006.01) 
A61P 25/06 (2006.01) 

s 2015 0138 2015.10.01 3/2016 

9 MD 1019 Z A61K 36/55 (2006.01) 
A61K 47/08 (2006.01) 
A61K 36/185 (2006.01) 
A61P 1/02 (2006.01) 

s 2015 0091 2015.07.08 3/2016 
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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.

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.

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.

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   



 SOIURI DE PLANTE                MD - BOPI 10/2016 

 
41

 BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 
Published plant variety patent applications / 

Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
 

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet pentru soi de plantă asigură solicitantului o protecţie provi-
zorie în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 privind protecţia soiuri-

lor de plante.  
Materialele cererilor de brevet pentru soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI, 

se află in biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate sau se pot comanda copii, contra 
cost. 

Conform art. 49 din Lege, după publicarea cererii orice persoană poate să prezinte la AGEPI 
obiecţii referitor la denumirea soiului şi la satisfacerea condiţiilor de brevetabilitate, în condiţiile stabilite în 
Lege. 
 
 

ublication in BOPI of plant variety patent applications provides to the applicant a provisional protec-
tion under the terms of Article 26 of Law No. 39-XVI of 29.02.2008 on the Protection of Plant Varie-

ties. 
Plant variety patent application materials, information on which are published in BOPI, are in the 

AGEPI library, accessible to the public, and can be consulted or copies can be ordered fee. 
According to Article 49 of the Law, after the publication of the application any person may file with 

the AGEPI objections to the denomination of the variety and to the compliance with the requirements of 
patentability, under the terms established in the Law. 
 
 

убликация заявок на патент на сорт растения в BOPI обеспечивает заявителю временную ох-
рану на условиях, предусмотренных ст. 26 Закона № 39-XVI от 29.02.2008 г. об охране сортов 

растений.  
Материалы заявок на патент на сорт растения, сведения о которых опубликованы в BOPI, 

находятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за определенную плату могут 
быть заказаны их копии. 

Согласно ст. 49 Закона после публикации заявки любое лицо вправе подать в AGEPI возра-
жения в отношении наименования сорта, а также возражения относительно несоответствия усло-
виям патентоспособности, предусмотренным Законом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

P 

П 
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BZ9E  Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 
Published plant variety patent applications / 

Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul depozitului, data depozitului, solicitantul, ameliora-
torul, denumirea comună (taxonul botanic), denumirea propusă a soiului, data publicării 

 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă a soiului 

Data publicării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

Date of  
publication 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование 
сорта 

Дата 
публикации  

1 v 2016 0012 /  
  2016.08.01 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL AŞM, MD 
 
b. GONCEARIUC Maria, MD; 
GANEA Anatolie, MD;  
BALMUŞ Zinaida, MD 

ROINIŢĂ 
(Melissa officinalis L.) 
 
Balm 
(Melissa officinalis L.) 
 
Мелисса 
(Melissa officinalis L.) 

LĂMÂIŢA 1 

 
 
 

FG9E  Brevete pentru soi de plantă eliberate / 
Issued plant variety patents / 

Выданные патенты на сорт растения 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

numele titularului, numele amelioratorului, denumirea comună (taxonul botanic),  
denumirea soiului, numărul de brevet, data acordării brevetului 

 
Nr
. 
crt
. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet 
/ Data acordării 

N
o. 

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 FITOTEHNIE 
"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 
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1 2 3 4 5 6 
2 v 2013 0028 /  

  2013.09.24 
a. GRĂDINA BOTANICĂ  
(INSTITUT) A ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. PALANCEAN Alexei, MD; 
ROŞCA Ion, MD 

SCORUŞ (Sorbus L.) 
 
Sorbus (Sorbus L.) 
 
Рябина (Sorbus L.) 
 
 

CATRIN 217 / 2016.06.30 

3 v 2013 0031 /  
  2013.09.30 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
 
b. BOTNARI Vasile, MD 

CEAPĂ (Allium cepa L.) 
 
Onion (Allium cepa L.) 
 
Лук (Allium cepa L.) 
 
 

ALLEX 218 / 2016.06.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

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

 

 

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

through a representative. An application shall relate to one trademark only and shall contain the 
documents provided for in Art. 30 of the Law. 
Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any person 
shall be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the need 
for refusal of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition against 
registration of a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of 
Article 8 and/or, as appropriate, Article 7 of the Law. 

 

ÎÎ

I
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(210) 038695 
(220) 2016.04.05 
(730) VOLVO TRADEMARK HOLDING AB, SE  

c/o AB VOLVO, SE-405 08 Goteborg, Suedia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
04   - uleiuri şi unsori industriale, inclusiv uleiuri 

contra ruginii, uleiuri de impregnare (de 
asemenea lubrefianţi) şi uleiuri hidraulice; 
lubrifianţi, inclusiv lubrifianţi pentru încuietori 
de uşi; produse pentru absorbţia, umezirea şi 
legarea prafului; combustibili (inclusiv benzi-
na pentru motoare); combustibili solizi, lichizi 
şi gazoşi; combustibili pentru iluminat; 

 

07   - maşini şi motoare (cu excepţia motoarelor 
pentru vehicule terestre), inclusiv motoare de 
uz maritim, motoare pentru maşini industria-
le, agricole şi forestiere, motoare staţionare 
cu combustie, precum şi componente pentru 
asemenea motoare, motoare electrice şi 
generatoare; convertizoare pentru combusti-
bili lichizi, injectoare pentru motoare, vapori-
zatoare, sisteme de pornire şi componente 
ale acestora, bujii, silenţiatoare/tobe de eşa-
pament şi camere de scântei pentru motoare 
cu combustie; lagăre cu rulmenţi, lagăre pla-
ne, arbori, dispozitive de etanşare pentru 
arbori, roţi dinţate, roţi conducătoare, palane, 
lanţuri şi curele de transmisie, arcuri, filtre, 
pompe, regulatoare, supape de presiune, 
comenzi, ventilatoare de răcire, curele de 
ventilatoare toate pentru maşini şi motoare; 
transmisii, cutii de viteze/transmisii, roţi dinţa-
te ale mersului înapoi, demultiplicatoare, 
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia 
celor pentru vehicule terestre); transmisii 
mecanice interioare/ exterioare şi transmisii 
mecanice mecanice pentru vase cu pânze, 
pompe de santină; 

 

09   - aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, 
topografic, pentru fotografie, cinematografie, 
optică, cîntărire, măsurare, semnalizare (ve-
rificare), salvare şi învăţământ; baterii galva-
nice, compasuri, condensatoare electrice, 
relee, relee electronice de măsurare a timpu-
lui, întrerupătoare, siguranţe, contacte elec-
trice, prize electrice, supresori de interfeţe, 
instrumente de măsurare a combustibilului, 
presiunii uleiului, aerului comprimat, tempe-
raturii, intensităţii curentului, vitezei şi puterii 
motorului, contoarelor de parcurs, cronogra-
felor, axiometrelor, panourilor de bord elec-

trice, indicatoarelor de nivel, aparatelor de 
reglare a temperaturii, lămpilor de semnaliza-
re; dinamometre, aparate şi instrumente 
electrice şi mecanice pentru verificare şi tes-
tare la ateliere de lucru; alarme automate, 
reflectoare de avertizare; extinctoare, moni-
toare şi dispozitive electronice de reglare 
pentru motoare; senzori, detectoare, instru-
mente de comutare/cutii de distribuţie, in-
strumente de diagnosticare şi echipamente 
pentru simulări, testere pentru motoare, dis-
pozitive de testare; aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea şi reproducerea informaţiei, 
sunetului sau imaginii şi echipamente de 
prelucrare a datelor şi calculatoare, inclusiv 
echipamente de telecomunicaţii, terminale 
telimatice, terminale de emitere a semnale-
lor, terminale de navigaţie şi radare, sisteme 
de control pentru trafic, sisteme de control 
pentru transport, instrumente de identificare; 
programe pentru calculator (software); 

 

12   - piese, inclusiv componente şi accesorii pen-
tru vehicule, motoare primare, vehicule pen-
tru orice tip de teren, autobasculante (în mă-
sura în care aceste articole nu se referă la 
alte clase), inclusiv motoare, motoare electri-
ce, turbine, demaroare pentru motoare, mo-
toare cu combustie, instrumente de pornire 
pentru motoare cu combustie internă; cîrme, 
propulsoare, palete de rectificat, volane şi 
accesorii pentru bărci, precum şi părţi com-
ponente pentru aceste articole; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale (incluse în cla-
sa 17); materiale plastice extrudate folosite 
pentru confecţionare; manşoane de suport 
pentru motoare, benzi de reflex, inele de 
fetru, compuşi izolatori, tuburi nemetalice, 
racorduri de ţevi pentru sisteme de radiatoa-
re, piese pentru etanşarea radiatoarelor, 
elemente de închidere şi conectori, confecţi-
onate din materiale plastice pentru conducte 
şi cabluri; plăci flexibile confecţionate din 
cauciuc sau plastic pentru protecţia compo-
nentelor mecanice; transmisii şi pentru ţevile 
de eşapament; garnituri pentru ambreiaje; 
garnituri de etanşare (cu excepţia saulelor de 
învergare); şaibe de cauciuc (cu excepţia 
robinetelor de apă), materiale plastice ori din 
fibră vulcanizată; inele de etanşare din cau-
ciuc sau din materiale plastice; furtunuri ne-
metalice; benzi confecţionate din cauciuc ori 
din materiale plastice pentru etanşarea îmbi-
nărilor; materiale de ambalare şi etanşare, 
inclusiv simeringuri (etanşare), compuşi şi 
lichide de închidere şi călăfătuire (sub formă 
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de etanşare sau îmbinare); etanşare pentru 
motoare şi maşini; materiale izolante, con-
ducte flexibile nemetalice; piese şi accesorii 
pentru motoare şi maşini (inclusiv mecanis-
me de acţionare), incluse în clasa 17; 

 

35   - servicii de comerţ cu amănuntul şi angro, în 
special a motoarelor şi maşinilor (inclusiv 
mecanisme de acţionare), precum şi piese şi 
accesorii pentru produsele sus-menţionate, 
instrumente şi echipamente pentru ateliere 
de lucru; publicitate, organizarea programe-
lor promoţionale, servicii de redactare, admi-
nistrarea afacerilor (inclusiv contabilitate), 
administrarea şi gestiunea afacerilor în servi-
cii de consultanţă, statistici, în special care 
se referă la design, dezvoltare, producere, 
vînzare, distribuţie, reparaţie ori întreţinerea 
motoarelor şi maşinilor (inclusiv mecanisme 
de acţionare), precum piese şi accesorii pen-
tru produsele sus-menţionate; 

 

37   - construcţii; servicii de instalare; servicii de 
reparare, inspecţie, restaurare, întreţinere, 
recondiţionare, diagnosticare tuning, curăţa-
re, vopsire, polizare, conservare a motoare-
lor şi maşinilor (inclusiv mecanisme de acţio-
nare), scule manuale, instrumente şi dispozi-
tive pentru atelierele de lucru, piese şi acce-
sorii (inclusiv echipamente de telecomunica-
ţii) pentru produsele sus-menţionate, asisten-
ţă de urgenţă, închirierea motoarelor şi ma-
şinilor (inclusiv mecanismele de acţionare), 
instrumente şi echipamente pentru atelierele 
de lucru; 

 

38   - Internet, telecomunicaţii, servicii de comuni-
caţii prin satelit sau alte servicii de comunica-
ţii fără fir, inclusiv servicii de radio-paging, 
servicii telematice, colectare şi furnizare de 
informaţie, precum şi asigurarea unui servi-
ciu hotline (în special cu referire la trafic şi 
informaţia tehnică, sport şi divertisment); 
transmisie unidirecţională şi bidirecţională de 
text, voce, mesaje şi semnale de alarmă, 
sunet, imagine, video, poziţie, mişcare, stare 
şi informaţie despre ora de lucru dintre vehi-
cule şi vehicule acvatice, precum motoare şi 
maşini (inclusiv mecanisme de acţionare) 
pentru servicii de urgenţă, servicii de asisten-
ţă în caz de pană şi informaţie despre trafic, 
precum supraveghere şi control de la distan-
ţă/ control automat de la distanţă a vehicule-
lor şi vehiculelor acvatice, motoarelor şi ma-
şinilor (inclusiv mecanisme de acţionare); 
comunicaţii prin Internet, comunicaţii prin 
terminale de calculator, transmiterea mesaje-
lor şi imaginilor cu ajutorul calculatorului, 
furnizarea unui canal de teleshopping şi a 
liniilor de chat; 

 

42   - consultanţă tehnică şi pregătirea opiniilor de 
specialitate; inginerie; prelucrarea datelor, 
programare pentru calculatoare, instalarea, 
întreţinerea şi îngrijirea programelor de cal-
culator, în special în domeniul ingineriei teh-
nice, logisticii, traficului şi transportului tele-
matic; servicii de cercetare ştiinţifică, de 
asemenea referindu-se la ocean, cercetări 
meteorologice, servicii de cercetare indus-
trială. 

 

 

 
 
(210) 039079 
(220) 2016.06.28 
(730) Le Holdings (Beijing) Co., Ltd., CN  

1102, 10F, Building No. 3, 105 Yaojiayuan 
Road, Chaoyang District, Beijing, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
35   - publicitate; închirierea spaţiilor publicitare; 

publicitate on-line prin reţele de calculator; 
prezentarea produselor prin toate mijloacele 
de comunicare pentru vânzarea cu amănun-
tul; producţie de filme publicitare; asistenţă în 
gestiunea afacerilor; administrarea comercia-
lă a drepturilor de licenţa pentru bunurile şi 
serviciile terţilor; servicii de agenţii de import-
export; promovarea vânzărilor pentru terţi; 
servicii de aprovizionare pentru terţi (achiziţii 
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi); 
servicii de marketing; furnizarea unei pieţe 
on-line pentru cumpărătorii şi vânzătorii de 
bunuri şi servicii; consultanţă în gestiune de 
personal; realizarea relocalizărilor de între-
prinderi pentru terţi; servicii de relocare pen-
tru afaceri; sistematizarea informaţiilor în 
fişiere electronice; indexarea web în scopuri 
comerciale sau publicitare; servicii de conta-
bilitate, contabilitate de gestiuni; închirierea 
automatelor de vânzare; căutare de sponso-
rizare; închirierea standurilor de vânzare; 
servicii de vânzare cu amănuntul sau angro 
pentru preparate farmaceutice, veterinare, 
sanitare şi articole medicale. 

 

(531) CFE(5) 27.05.10. 
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(210) 039083 
(220) 2016.07.01 
(730) CUZNETOV Iurie, MD  

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

(540)  
 
 

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

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) 039084 
(220) 2016.07.04 
(730) DERMAVITA COMPANY (LIMITED PART-

NERSHIP) PARSEGHIAN & PARTNERS, 
LB  
Spears str., Al Itihad building, Floor 6, 
Mussaitbeh, Al Sanayeh Beirut, Liban 

(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) 039088 
(220) 2016.06.29 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, US  

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,  
Wilmington, DE 19805, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
44   - servicii de consultanţă în legătură cu agricul-

tura, dăunătorii plantelor şi bolile plantelor; 
servicii de consultanţă în legătură cu aplica-
rea chimicalelor folosite în agricultură şi pes-
ticidelor; furnizarea informaţiilor on-line referi-
toare la industria agricolă, prin intermediul 
Internetului. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 039089 
(220) 2016.06.30 
(730) STEŢCO Alexandru, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19/1, ap. 127,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 039109 
(220) 2016.07.05 
(730) BALAN Petru, MD  

Str. Victoria nr. 28,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 08.05.01; 08.05.03; 26.04.03; 26.04.09; 
26.04.18; 27.05.15. 

 

 
 
(210) 039131 
(220) 2016.07.08 
(730) GENZYME CORPORATION, US 

500 Kendall Street, Cambridge,  
Massachusetts 02142,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - produse farmaceutice pentru prevenirea şi 

tratarea bolilor cardiovasculare, bolilor siste-
mului nervos central; preparate farmaceutice 
pentru tratamentul cancerului, trombozei şi 
bolilor respiratorii; preparate farmaceutice 
pentru tratarea bolilor lizozomale, preparate 
farmaceutice pentru prevenirea şi tratarea 
bolilor infecţioase, şi anume infecţiilor virale 
şi bacteriene. 

 

 

 
 
(210) 039195 
(220) 2016.07.14 
(730) Xian Typical Industries Co., Ltd., CN  

No. 335 South Tai Bai Road, Xi'an, China 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
07   - maşini de cusut; maşini de brodat; maşini de 

tăiat; maşini de decupat; maşini de tricotat; 
reductoare de viteză armonice; motoare şi 
mese pentru maşini de cusut; suporturi pen-

tru maşini de cusut; maşini de tivit (pentru 
maşini de cusut); maşini de asamblare (peti-
cire), de legare, de matlasat, de tighelit, de 
îmbinarea; maşini de cusut ondulat. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 039201 
(220) 2016.07.15 
(730) TOPORIVSCHI Ghenadie, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe, 

albastru de diferite nuanţe, oranj de diferite 
nuanţe, negru, bej de diferite nuanţe. 

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

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.04; 25.01.18; 25.01.19; 
27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 039202 
(220) 2016.07.19 
(730) COCIERU Andrei, MD  

Str. Ţarinii nr. 20, MD-2093,  
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

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

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.03.01; 02.07.01; 02.07.02; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 039203 
(220) 2016.07.19 
(730) CERNOLEVSCHI Dumitru, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 9, ap. 30,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.01.09; 07.01.11; 07.01.24; 07.01.25; 
27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
 
 

(210) 039206 
(220) 2016.07.15 
(730) Abbott Biologicals B.V., NL  

C.J. van Houtenlaan 36, WEESP 1381 CP, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparate farmaceutice şi medicale, şi anume 

vaccinuri virale antigripale pentru uz uman. 
 

 
 
(210) 039207 
(220) 2016.07.15 
(730) Abbott Biologicals B.V., NL  

C.J. van Houtenlaan 36, WEESP 1381 CP, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparate farmaceutice şi medicale, şi anume 

vaccinuri virale antigripale pentru uz uman. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 039209 
(220) 2016.07.19 
(730) A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS  

LIMITED, CY 
1, Lampousas Street, Nicosia 1095, Cipru 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 039210 
(220) 2016.07.19 
(730) A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS  

LIMITED, CY 
1, Lampousas Street, Nicosia 1095, Cipru 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 039211 
(220) 2016.07.19 
(730) A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS  

LIMITED, CY 
1, Lampousas Street, Nicosia 1095, Cipru 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 039212 
(220) 2016.07.19 
(730) A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS  

LIMITED, CY 
1, Lampousas Street, Nicosia 1095, Cipru 

(540)  
 
 

 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 039213 
(220) 2016.07.19 
(730) A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS  

LIMITED, CY 
1, Lampousas Street, Nicosia 1095, Cipru 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 039214 
(220) 2016.07.19 
(730) A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS  

LIMITED, CY 
1, Lampousas Street, Nicosia 1095, Cipru 

(540)  
 
 

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

orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 
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(210) 039215 
(220) 2016.07.19 
(730) A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS  

LIMITED, CY 
1, Lampousas Street, Nicosia 1095, Cipru 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 039216 
(220) 2016.07.19 
(730) Too Faced Cosmetics, LLC, US  

18231 McDurmott West, Suite 100, Irvine, 
CA 92614, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
03   - cosmetice şi preparate cosmetice. 
 

 

 
 
(210) 039224 
(220) 2016.07.20 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB  

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Regatul Unit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

sur, cafeniu-deschis, cafeniu-închis. 
(511) NCL(10-2016) 
03   - preparate de toaletă nemedicinale; preparate 

cosmetice şi de frumuseţe; creme, loţiuni, 
spume şi geluri hidratante; produse pentru 
exfoliere; produse pentru curăţarea pielii; 
preparate pentru decolorare de uz personal; 
produse pentru depilat; ceară de epilat; sub-
stanţe care împiedică creşterea părului; pre-
parate, inclusiv creme, geluri şi spume, utili-
zate înainte, în timpul şi după bărbierit sau 
îndepărtarea părului; şervetele pentru epilat; 
şervetele şi tampoane impregnate pentru 
îngrijirea pielii; 

 

08   - instrumente manuale pentru ras, depilare şi 
epilare; maşini electrice de ras; maşini elec-
trice de tăiat părul; maşini electrice de tuns; 
aparate electrice de tuns părul; epilatoare; 
instrumente manuale pentru inhibarea creş-
terii părului; dispozitive pentru îndepărtarea 
părului (instrumente manuale) care folosesc 
lumina pulsată intens pentru distrugerea foli-
culilor de păr; dispozitive electrice (instru-
mente manuale) care inhibă creşterea păru-
lui prin direcţionarea luminii pulsate intens  
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către foliculii de păr; aparate de ras; lame 
pentru aparate de ras; maşini de ras neelec-
trice; spatule pentru întinderea cerii fierbinţi; 
părţi şi accesorii pentru produsele sus-
menţionate. 

 

(531) CFE(5) 01.15.23; 02.03.05; 02.09.04; 02.09.21; 
05.03.15; 10.05.08; 19.03.03; 19.03.25; 19.07.25; 
26.15.01; 27.05.08; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 039230 
(220) 2016.07.21 
(730) DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY  

Arch. Makariou III, 69, TLAIS TOWER, 3rd 
floor, Office 301, 1070 Nicosia, Cipru 

(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) 039231 
(220) 2016.07.21 
(730) DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY  

Arch. Makariou III, 69, TLAIS TOWER, 3rd 
floor, Office 301, 1070 Nicosia, Cipru 

(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. 

 

(531) CFE(5) 05.03.15; 07.15.05; 07.15.08; 25.03.01; 
28.05.00. 

 

 
 
(210) 039232 
(220) 2016.07.21 
(730) DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY  

Arch. Makariou III, 69, TLAIS TOWER, 3rd 
floor, Office 301, 1070 Nicosia, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, maro, galben-verzui. 
(511) NCL(10-2016) 
30   - glazură pentru prăjituri; esenţe pentru ali-

mentaţie, cu excepţia esenţelor eterice şi 
uleiurilor esenţiale; cremă de ouă englezeas-
că; înlocuitori de cafea; cicoare (înlocuitori de 
cafea); arome pentru băuturi, cu excepţia 
uleiurilor esenţiale; preparate aromatice de 
uz alimentar; cafea; cafea verde; arome de 
cafea; băuturi de cafea; băuturi pe bază de 
cafea cu lapte; băuturi pe bază de ameste-
curi de cafea, băuturi pe bază de cafea; ca-
cao; cacao cu lapte; băuturi pe bază de ca-
cao; flori sau frunze de plante utilizate ca 
înlocuitori de ceai; miere; băuturi pe bază de 
ceai; budinci; sosuri de fructe; budincă de 
orez; preparate vegetale care înlocuiesc ca-
feaua; jeleuri de fructe (cofetărie); ceai cu 
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gheaţă; ceai; ciocolată; ciocolată de băut; 
ciocolată de băut cu lapte. 

 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.10; 24.03.11; 25.01.06; 
25.01.19; 26.01.20; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 039233 
(220) 2016.07.21 
(730) MACIUCA Mihail, MD  

Str. Entuziaştilor nr. 20,  
MD-6800, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 039240 
(220) 2016.07.21 
(730) FreiCare Swiss GmbH, CH  

Seepark 6, CH-9422, Staad, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cenuşiu, alb, roşu, gal-

ben, oranj, albastru, violet, roz. 
(511) NCL(10-2016) 
05   - vitamine; suplimente nutritive; oligoelemente 

pentru consum uman şi animal. 
 

(531) CFE(5) 01.15.05; 01.15.23; 26.11.21; 26.13.25; 
27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
 
 
 

(210) 039245 
(220) 2016.07.22 
(730) BERGHII Evghenii, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: negru, crem, cafeniu-
deschis, cafeniu-închis, auriu. 

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

(531) CFE(5) 03.01.02; 03.01.22; 24.01.15; 24.01.19; 
24.09.12; 27.05.21; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 039248 
(220) 2016.07.19 
(730) A.V.K. CONFECTIONERY HOLDINGS  

LIMITED, CY 
1, Lampousas Street, Nicosia 1095, Cipru 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 039258 
(220) 2016.07.26 
(730) ZDERCIUC Ivan, MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 56, bloc A, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.11; 07.01.24; 07.01.25; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 039259 
(220) 2016.07.26 
(730) LEOGRAND HOTEL S.R.L., MD  

Str. Mitropolit Varlaam nr. 77,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale de negociere on-line, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea produselor şi serviciilor 
printr-o reţea de calculatoare, furnizarea de 
feedback evaluativ, evaluarea produselor şi 
serviciilor oferite de vânzători, evaluarea 

valorilor, preţurilor produselor şi a serviciilor 
oferite de vânzători, evaluarea performanţei 
cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de 
livrare, precum şi experienţa globală de ne-
gociere în legătură cu acestea; servicii de 
publicitate, servicii de comercializare pentru 
terţi prestate de supermarketuri, hipermarke-
turi, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi 
tarabe; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 039260 
(220) 2016.07.26 
(730) ŢURCAN Anastasia, MD  

Str. George Meniuc nr. 11,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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) 02.03.01; 02.03.02; 02.03.16; 02.03.18; 
11.03.02; 26.11.08; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 039261 
(220) 2016.07.26 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-

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

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 039262 
(220) 2016.07.26 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

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

pat; cuverturi de masă. 
 

 

 
 
(210) 039265 
(220) 2016.07.26 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 
 
 
 
 

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. 

 

 

 
 
(210) 039270 
(220) 2016.07.27 
(730) SOLOVIOV Vladimir, MD  

Str. Sovetscaia nr. 16,  
MD-5700, Slobozia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(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) 26.04.01; 26.04.18; 29.01.12. 
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(210) 039273 
(220) 2016.07.28 
(730) IMPACT, Asocia ţia Obşteasc ă Institutul 

de Monitorizare şi Evaluare a Politicilor, 
Programelor şi Proiectelor de Interes  
Public, MD  
Str. Al. Bernardazzi nr. 53/4,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 039274 
(220) 2016.07.28 
(730) PARADIS-ZOO S.R.L., MD  

Str. 31 August 1989 nr. 121,  
MD-2012, 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; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

(531) CFE(5) 04.01.02; 08.01.08; 08.01.15; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 039277 
(220) 2016.07.28 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

"IUD K", UA  
ul. Sobinova, 1, g. Dnipro, 49083, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, negru. 
(511) NCL(10-2016) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; beton; 

blocuri de beton; blocuri din gazbeton; lianţi 
pentru fabricarea pietrelor; gazbeton; ghips; 
ipsos; pietre calcaroase; var; garduri nemeta-
lice; cărămizi; stâlpi de ciment; smoală; ma-
teriale de construcţie, refractare, nemetalice; 
marchize nemetalice (construcţii); lambriuri 
nemetalice pentru construcţii; uluce nemeta-
lice; panouri nemetalice pentru construcţii; 
pereţi despărţitori nemetalici; dale nemetalice 
pentru construcţii; dale nemetalice pentru 
pavaj; plăci de ciment; tencuieli de ciment 
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pentru ignifugare; acoperiri nemetalice (con-
strucţii); mortar pentru construcţie; stâlpi ne-
metalici; ciment; zgură (materiale de con-
strucţie); tencuieli pentru gazbeton; elemente 
de construcţie din beton; 

 

37   - construcţii; reparaţii; lucrări de etanşare 
(construcţii); lucrări de izolare a clădirilor 
(construcţii); informaţii în domeniul reparaţii-
lor; informaţii în domeniul construcţiilor; aşe-
zarea cărămizilor (zidărie); nituire; consultaţii 
pentru construcţii; supervizare (conducere) 
de lucrări de construcţii; curăţarea edificiilor 
(suprafaţa exterioară); lucrări de zidărie; lu-
crări cu ghips; demolări de construcţii; insta-
lare şi reparaţii de antrepozite; construcţie de 
uzine; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; arhitectură; design industrial; 
design grafic; studii de proiecte tehnice; 
prospecţiuni geologice; expertize geologice; 
inginerie; testarea materialelor; studii geolo-
gice; cercetarea şi dezvoltarea produselor 
noi pentru terţi; cercetare ştiinţifică; cercetare 
tehnică; consultanţă în arhitectură; controlul 
calităţii; decoraţiuni interioare; planificare 
urbanistică; realizarea de planuri (construc-
ţii); consiliere în domeniul economiei de 
energie; stilism (design industrial); expertize 
tehnice. 

 

(531) CFE(5) 07.03.11; 26.03.23; 27.05.10; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 039278 
(220) 2016.07.29 
(730) ŢURCAN Rodica, MD  

Str. Vasile Alecsandri nr. 107, ap. 3, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
ANGHILEANU Maria, MD  
Str. Pandurilor nr. 48, ap. 4,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
 

(210) 039285 
(220) 2016.07.29 
(730) KOBRIN Leonid, MD  

Str. Petru Rareş nr. 36, ap. 125,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

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

(531) CFE(5) 19.07.01; 25.01.05; 25.01.06; 25.01.15; 
25.07.20; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 039286 
(220) 2016.07.29 
(730) dōTERRA Holdings, LLC., US  

389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah 
84062, Statele Unite ale Americii 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 039288 
(220) 2016.08.02 
(730) HELLENICA COSMETIC PRODUCTS  

EXPLOITATION S.A., GR  
7, Chimaras str., 151 25 Maroussi, Athens, 
Grecia 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
03   - săpunuri, şampoane, preparate pentru îngriji-

rea părului, coloranţi pentru păr, tonice pen-
tru păr, loţiuni, produse pentru styling, uleiuri, 
pudră de talc, pudră de machiaj, farduri, 
creme folosite ca bază, creme pentru faţă, 
creme pentru corp, lacuri pentru unghii, rujuri 
de buze, parfumerie, apă de colonie, deodo-
rante şi antiperspirante, creme şi geluri de 
ras, preparate pentru hidratarea pielii înainte 
de bronzare, preparate antirid, cosmetice. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 039289 
(220) 2016.08.02 
(730) HELLENICA COSMETIC PRODUCTS EX-

PLOITATION S.A., GR  
7, Chimaras str., 151 25 Maroussi, Athens, 
Grecia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
03   - săpunuri, şampoane, preparate pentru îngriji-

rea părului, coloranţi pentru păr, tonice pen-
tru păr, loţiuni, produse pentru styling, uleiuri, 
pudră de talc, pudră de machiaj, farduri, 
creme folosite ca bază, creme pentru faţă, 
creme pentru corp, lacuri pentru unghii, rujuri 
de buze, parfumerie, apă de colonie, deodo-
rante şi antiperspirante, creme şi geluri de 
ras, preparate pentru hidratarea pielii înainte 
de bronzare, preparate antirid, cosmetice. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.12. 
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(210) 039292 
(220) 2016.07.28 
(730) GENIUS PRIM S.R.L., MD 

Str. Viilor nr. 40, MD-2089, 
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

vişiniu, galben, cafeniu, auriu, gri, albastru; 
toate culorile specificate de diferite nuanţe. 

(511) NCL(10-2016) 
30   - plăcinte, învârtite, croissante, brioşe, biscuiţi, 

checuri, covrigi, gogoşi, eclere; 
 

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; 08.01.08; 08.01.10; 08.01.15; 
08.01.16; 08.07.11; 11.03.04; 25.01.10; 25.01.13; 
27.05.24; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 039294 
(220) 2016.08.02 
(730) PALADI Oleg, MD  

Str. Miron Costin nr. 23, ap. 42,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate 

manual; aparate de ras; 
 

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

 

 

 
 
(210) 039309 
(220) 2016.08.04 
(730) SAVINÎH Constantin, MD  

Str. Ismail nr. 102, bloc 4, ap. 15,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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. 

 

(531) CFE(5) 06.01.02; 07.01.08; 07.03.02; 07.03.11; 
18.01.23; 27.05.12. 

 

 
 
(210) 039313 
(220) 2016.08.08 
(730) Japan Tobacco Inc., JP  

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japonia 

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

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

 

 

 
 
(210) 039320 
(220) 2016.08.11 
(730) TIUCOV Alexandru, MD  

Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 65,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 039326 
(220) 2016.08.09 
(730) dōTERRA Holdings, LLC., US  

389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah 
84062, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
03   - uleiuri esenţiale; uleiuri de masaj pentru uz 

cosmetic; uleiuri de uz cosmetic; arome pen-
tru băuturi (uleiuri esenţiale); preparate odo-
rizante pentru împrospătarea aerului; uleiuri 
parfumate (de uz cosmetic); aromatice, com-
puşi aromatici (uleiuri esenţiale); uleiuri pen-
tru toaleta personală; potpuri (parfumuri), 
amestecuri aromatice din flori şi plante; ule-
iuri pentru corp (de uz cosmetic); uleiuri pen-
tru parfumuri şi arome; produse de parfume-
rie; aromatizatoare pentru camere; preparate 
parfumate (de uz cosmetic); produse de în-
grijire a frumuseţii; preparate de înfrumuseţa-

re; cosmetice; săpunuri; lapte de curăţare de 
uz cosmetic; înălbitoare pentru rufe; prepara-
te pentru înmuierea rufelor; deodorante pen-
tru oameni; pastă de dinţi; 

 

05   - suplimente nutritive; suplimente dietetice 
pentru oameni destinate unui regim alimentar 
normal cu beneficii pentru sănătate; 

 

09   - media digitale, suporturi digitale, şi anume 
CD-uri, DVD-uri cu instrumente didactice în 
domeniul promovării vânzărilor de uleiuri 
esenţiale, informaţii privind formarea profesi-
onală în domeniul utilizării uleiurilor esenţia-
le, precum şi informaţii cu privire la metoda 
de vânzare directă; fişiere descărcabile audio 
şi video cu instrumente didactice în domeniul 
promovării vânzărilor a uleiurilor esenţiale, 
informaţii privind formarea profesională în 
domeniul utilizării uleiurilor esenţiale, precum 
şi informaţii cu privire la metoda de vânzare 
directă; publicaţii descărcabile în format elec-
tronic; 

 

16   - produse de imprimerie; papetărie; broşuri; 
fluturaşi (publicitate); cataloage; reviste (pe-
riodice); etichete, autocolante (articole de 
papetărie). 

 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.18; 27.05.24; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 039327 
(220) 2016.08.09 
(730) MAMIRS S.R.L., MD  

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

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

(531) CFE(5) 05.03.19; 05.07.10; 06.19.07; 06.19.09; 
06.19.16; 07.01.09; 25.01.06; 25.01.15; 27.05.01; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 039331 
(220) 2016.08.09 
(730) SCUAR INVEST S.R.L., MD  

Str. Serghei Lazo nr. 34, of. 34,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale; 
 

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

 

 

 
 
(210) 039332 
(220) 2016.08.10 
(730) TIPA Natalia, MD  

Str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bloc 4, ap. 79,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
25   - îmbrăcăminte; 
 

35   - comerţ cu îmbrăcăminte. 
 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.10; 26.04.18; 27.05.24; 
29.01.12. 

 

 
 
 
 
 

(210) 039335 
(220) 2016.08.11 
(310) 1326562 
(320) 2016.02.11 
(330) BX 
(730) Ablynx N.V., BE  

Technologiepark 21, BE-9052 Zwijnaarde, 
Belgia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparate farmaceutice; medicamente. 
 

 

 

 
(210) 039336 
(220) 2016.08.11 
(310) 1326566 
(320) 2016.02.11 
(330) BX 
(730) Ablynx N.V., BE  

Technologiepark 21, BE-9052 Zwijnaarde, 
Belgia 

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparate farmaceutice; medicamente. 
 

 

 
 
(210) 039338 
(220) 2016.08.11 
(730) BASF SE, DE  

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

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

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

 

05   - pesticide pentru produse agricole, horticole şi 
forestiere; 

 

31   - seminţe, boabe, grăunţe şi părţi vegetale ale 
plantelor tratate cu produse chimice/bio-
logice, neincluse în alte clase. 

 

 

 
 
(210) 039350 
(220) 2016.08.12 
(730) AUTOVALENTER S.R.L., MD  

Str. Moscovei nr. 25,  
MD-3100, Bălţi, 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; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente  
 
 
 

pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.17.20; 26.01.10; 26.01.16; 26.07.25. 
 

 
 
(210) 039360 
(220) 2016.08.18 
(730) HENDRIX BAIL S.R.L., sales house, MD  

Str. Tighina nr. 49/3, of. 54,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun. 

 

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

 

 
 
(210) 039361 
(220) 2016.08.18 
(730) HENDRIX BAIL S.R.L., sales house, MD  

Str. Tighina nr. 49/3, of. 54,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 
albastru de diferite nuanţe. 

(511) NCL(10-2016) 
05   - substanţe şi alimente dietetice de uz medi-

cal, alimente pentru sugari; suplimente diete-
tice pentru oameni; 

 

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   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-
coolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 05.05.10; 05.05.20; 06.01.02; 06.01.04; 
27.05.08; 27.05.11; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 039362 
(220) 2016.08.18 
(730) HENDRIX BAIL S.R.L., sales house, MD  

Str. Tighina nr. 49/3, of. 54,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16   - hârtie 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. 

 
 
 
(210) 039363 
(220) 2016.08.17 
(730) STATUS-PRIM S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
MD-6801, Alexandrovca, Ialoveni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

cafeniu, galben, magenta. 
(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. 

 

(531) CFE(5) 01.15.14; 01.15.15; 05.05.20; 24.17.04; 
26.13.01; 27.05.07; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 039364 
(220) 2016.08.17 
(730) STATUS-PRIM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
MD-6801, Alexandrovca, Ialoveni, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 03.07.17; 05.13.04; 24.09.02; 24.09.11; 
24.09.22; 25.01.25; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 039374 
(220) 2016.08.16 
(730) BARBU Serghei, MD  

Str. Grenoble nr. 130/1, ap. 13,  
MD-2019, 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. 

 

(531) CFE(5) 26.11.08; 26.11.10; 26.11.13; 27.05.12; 
27.05.17. 

 

(210) 039379 
(220) 2016.08.16 
(730) BUSINESS MARKET S.R.L., MD  

Str. Grigore Vieru nr. 18,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(10-2016) 
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 
fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea produselor şi serviciilor 
printr-o reţea de calculatoare şi furnizare de 
feedback evaluativ şi evaluării produselor şi 
serviciilor ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi 
a preţurilor produselor şi serviciilor oferite de 
vânzători, servicii de performanţă a cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 
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39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.05; 26.01.04; 26.01.17; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 039383 
(220) 2016.08.22 
(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)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: cafeniu-deschis, verde, 
sur-deschis, sur-închis, galben de diferite 
nuanţe, cafeniu-închis, roşu, negru, alb. 

(511) NCL(10-2016) 
33   - whisky. 
 

(531) CFE(5) 03.04.07; 03.04.13; 03.04.14; 25.01.09; 
25.01.15; 26.04.15; 27.05.09; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 039384 
(220) 2016.08.15 
(730) BÎRCA Natalia, MD  

Str. Victor Crăsescu nr. 67,  
MD-2059, 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) 039385 
(220) 2016.08.23 
(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) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului, colanţi, ciorapi. 
 

 
 
(210) 039386 
(220) 2016.08.18 
(730) BELŞUG & BERECHET S.R.L., MD  

Str. Alba-Iulia nr. 87, of. 51,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

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

 

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

 

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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.08; 05.07.09; 09.01.01; 09.01.08; 
27.03.01; 27.03.11; 27.05.24. 

 

(210) 039387 
(220) 2016.08.19 
(730) VALCOV Victor, MD  

Str. Lăpuşniţa nr. 66,  
MD-6400, Nisporeni, Republica Moldova 
CIORTAN Constantin, MD  
Str. Luceafărul nr. 8,  
MD-6400, Nisporeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras. 

 

 

 
 
(210) 039388 
(220) 2016.08.19 
(730) Kintoy Die-Casting Manufactory 

Limited, CN  
Room 1716-17, North Tower, Concordia Plaza, 
1 Science Museum Road, Tsimshatsui East, 
Kowloon, Hong Kong SAR, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
28   - jucării, jocuri şi articole de joacă; vehicule 

(jucării), vehicule (jucării) din metal turnate 
sub presiune; vehicule (jucării) turnate sub 
presiune; automobile (jucării); machete de 
vehicule (jucării); machete de automobile 
(jucării); machete de jucărie sub formă de 
maşini; camioane de jucărie; vehicule de 
jucărie; modele de vehicule miniaturale; ve-
hicule de jucărie electronice; vehicule în mi-
niatură turnate; accesorii pentru vehiculele 
de jucărie. 

 

(531) CFE(5) 18.01.21; 25.07.17; 26.04.18; 27.05.17. 
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(210) 039392 
(220) 2016.08.22 
(730) RIO BUCOVINA S.R.L., societate 

comercial ă, RO 
Şos. Chitila nr. 3, sector 1, Bucureşti, 
060667, România 

(540)  
 
 

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

albastru-deschis, verde-închis, verde-
deschis, azuriu. 

(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 comestibilă; zahăr, mie-
re, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mi-
rodenii; gheaţă; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 06.01.01; 06.01.02; 06.19.13; 25.03.11; 
27.05.01; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 039396 
(220) 2016.08.24 
(730) VIZITIU Natalia, MD  

Str. Fraţii Solomon nr. 4,  
MD-3446, Sarata-Galbenă, Hînceşti,  
Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 

bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi 
instrumente pentru măsurarea timpului; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.08; 26.01.06; 27.01.07; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 039399 
(220) 2016.08.25 
(730) AVENTISUB LLC, US  

3711 Kennett Pike, Suite 200 - Greenville, 
DE 19807, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - produse farmaceutice. 
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(210) 039401 
(220) 2016.08.25 
(730) BASF SE, DE  

Carl-Bosh-Str. 38, Ludwigshafen am Rhein, 
Germania 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
(210) 039403 
(220) 2016.08.25 
(730) MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD  

Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi  
 
 

cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

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

 

(531) CFE(5) 25.03.03; 26.04.24; 27.05.03; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 039404 
(220) 2016.08.25 
(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA, JP  
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo,  
Japonia 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 039405 
(220) 2016.08.30 
(730) CREŢU Ghenadie, MD  

Str. Praga nr. 65,  
MD-2060, 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. 

 

 
 
(210) 039406 
(220) 2016.09.01 
(730) NICOLETA-LUX S.A., MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 19/15,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.19. 
 

 
 
(210) 039408 
(220) 2016.08.26 
(730) CAZAC Vadim, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 18/5, ap. 13,  
MD-2082, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de 
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi 
instalaţii sanitare; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 15.09.01; 15.09.10; 15.09.12; 25.03.03; 
27.03.15; 27.05.24; 28.05.00. 

 

 
 

(210) 039409 
(220) 2016.08.27 
(730) PT. Multistrada Arah Sarana, TBK, ID  

Jalan Raya Lemahabang Km 58.3, Desa 
Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur 
Kabupaten Bekasi 17550, Indonezia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
12   - bandaje de roţi pentru vehicule; pneuri pen-

tru autovehicule; pneuri solide pentru roţi de 
vehicule; piese şi accesorii pentru acestea, şi 
anume antiderapante pentru roţi de vehicule, 
huse pentru roţi de rezervă, crampoane pen-
tru pneuri, valve de bandaje pentru vehicule. 

 

(531) CFE(5) 02.09.04; 26.07.09; 26.07.25; 26.13.25; 
27.03.01; 27.03.15; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 039414 
(220) 2016.08.26 
(730) Mineral and Chemical Company 

"EuroChem", Joint Stock Company, RU  
53, bld. 6, Dubininskaya str., Moscova, 
115054, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; oxizi; hidroxizi; oxizi metalici; bioxid 
de zirconiu; baddeleyite, sub formă de pulbe-
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re; concentrat de baddeleyite; oxizi de fier; 
oxizi nemetalici; dioxid de carbon solid; dio-
xid de carbon lichid; baze (preparate chimi-
ce); substanţe alcaline; caustice; sodă caus-
tică; hidroxid de sodiu; acid; acid neorganic; 
acid mineral; oleum; acid organic; acid fosfo-
ric; extracţie de acid fosforic; spirt de sare; 
acid azotic; acid sulfuric; acid acetic (diluat); 
complex compus (substanţă chimică); sare; 
sare (substanţă chimică); sare în stare brută; 
sulfaţi; carbonaţi; clorură de calciu; concen-
trate de fosforit; extracţie de fosfat; fosfaţi 
(materie primă); sulfat de calciu; fluorură de 
aluminiu; nitrat de amoniu pentru aplicaţii 
industriale; acetat de sodiu; hipoclorit de 
sodiu; hidrogen; oxigen; oxigen lichid; azot; 
azot lichid; halogeni; clor; clor lichid; gaze 
inerte; argon; argon lichid; xenon; amoniac; 
amoniac anhidru; amoniac apos; hidrocarburi 
nesaturate; hidrocarburi saturate; alcani; 
alchene; alchine; diene; hidrocarburi aroma-
tice; derivaţi de benzen; izocianati; arenă; 
hidrocarburi halogenate; compuşi organome-
talici; alcool; fenol de uz farmaceutic; aldehi-
de; cetone; eteri; anhidride; esteri; amide; 
nitriţi; compuşii nitro; amine; diazo; compuşi 
heterociclici; monomeri; olefine; materiale 
plastice neprelucrate; răşini sintetice în stare 
brută; răşini sintetice neprelucrate; materiale 
plastice sub formă de dispersii; plastifianţi; 
acetilenă; toluen diizocianat; melamină; ace-
tat de vinil; acetat de butil; aldehidă acetică; 
butil alcool; alcool polivinilic; tetraclorură de 
acetilenă; metanol; dimetil eter; PVC răşină; 
acetat de polivinil (dispersie); dispersie de 
dibutilftalat; acrilaţi oligoester; preparate pen-
tru reglarea creşterii plantelor; preparate 
chimice de uz în domeniul ştiinţific; preparate 
pe bază de oligoelemente pentru plante; 
solvenţi polari; solvenţi nepolari; solvenţi 
pentru lacuri; diluant pentru vopsea; acetonă; 
reactivi chimici; produse chimice; produse 
chimice pentru horticultură, cu excepţia 
fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor şi pa-
raziticidelor; produse chimice pentru agricul-
tură, cu excepţia fungicidelor, erbicidelor, 
insecticidelor şi paraziticidelor; produse chi-
mice folosite în industrie; produse chimice 
pentru fertilizarea solului; kupţin; compoziţii 
pentru topirea gheţii şi zăpezii; reactivi degi-
vrare; preparate pentru flotaţie; flotagenţi; 
magnezit; concentrat de apatit; îngrăşăminte 
pentru pământ; îngrăşăminte; îngrăşăminte 
azotate; îngrăşăminte fosfate; carbonat de 
potasiu; îngrăşăminte lichide; salpetru; îngră-
şăminte complexe; îngrăşăminte mixte; să-

ruri (îngrăşăminte); îngrăşăminte mixte (de 
fertilizare); preparate de fertilizare; îngrăşă-
minte cu azot şi fosfat; îngrăşăminte cu azot 
şi potasiu; îngrăşăminte cu azot de var; azo-
tat de amoniu pentru a fi utilizat ca îngră-
şământ; sulfat de amoniu; clorură de potasiu; 
sulfat de potasiu; azotat de amoniu, nitrat de 
sodiu; uree; fosfaţi (îngrăşăminte); făină 
fosforică; fosfat monocalcic; fosfat dicalcic; 
superfosfaţi (îngrăşăminte); fosfat de monoa-
moniu; fosfat de diamoniu; ammofos, sulfo-
ammofos; nitroammofoska; nitrofoska; îngră-
şăminte complexe lichide; dolomită; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; uleiuri de motor; 
lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezi-
rea şi compactarea pulberilor; combustibili; 
motorină; gazolină; substanţe pentru ilumi-
nat; cerezină; 

 

05   - gaz de uz medical; oxigen de uz medical; 
produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; pesticide; insecticide; fungicide, 
ierbicide; paraziticide; produse sterilizante 
pentru soluri; produse pentru spălarea ani-
malelor; suplimente alimentare pentru anima-
le; fosfaţi pentru consum animal; fosfat 
defluorinat (aditiv alimentar); 

 

06   - minereuri; minereuri de fier; piatră de fosfat 
(minereu); apatit (minereu); 

 

19   - materiale de construcţii nemetalice; ghips; 
nisip (cu excepţia celui pentru turnătorie); 
amestecuri uscate de construcţii; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; uniforme; ja-
chete, pantaloni; cămăşi; combinezoane 
(îmbrăcăminte); 

 

30   - oţet; gheaţă comestibilă; 
 

31   - alimente pentru animale; sare pentru vite; 
produse agricole, horticole, forestiere; cerea-
le; legume proaspete; fructe; fructe de pădu-
re; ciuperci; fasole; soia; struguri; mazăre; 
cereale sub formă de grăunţe, neprelucrate; 
grăunţe (cereale); cartofi; porumb; secară; 
orz; grâu; ovăz; orez; floarea-soarelui; sfeclă; 
ceapă; castraveţi; roşii; ardei; pepene verde; 
pepeni; dovleac; dovlecei; plante; copaci; 
arbuşti; flori; seminţe; răsaduri; 

 

35   - publicitate; publicitate on-line într-o reţea 
informatizată; distribuirea anunţurilor publici-
tare; prezentarea produselor; organizarea 
expoziţiilor în scopuri comerciale sau publici-
tare; organizarea târgurilor în scopuri comer-
ciale şi publicitare; gestiunea afacerilor co-
merciale; administrare comercială; lucrări de 
birou; agenţii de import-export; analiza preţu-
lui de cost; informaţii de afaceri; expertiză de 
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afaceri; servicii de marketing; consultanţă în 
managementul şi organizarea afacerilor; 
asistenţă în management pentru întreprinderi 
comerciale sau industriale; promovarea vân-
zărilor pentru terţi; distribuire de eşantioane; 
administrarea hotelurilor; servicii de aprovizi-
onare pentru terţi (achiziţii de bunuri şi servi-
cii pentru alte întreprinderi); servicii comer-
ciale, de achiziţii, tranzacţionare şi brokeraj; 

 

37   - construcţii; minerit şi extracţia mineralelor de 
minereu; forarea puţurilor; exploatarea carie-
relor; construcţii de uzine; consultaţii pentru 
construcţii; reparaţii; instalare de echipamen-
te; reparaţii de vehicule; informaţii în dome-
niul reparaţiilor; instalarea, întreţinerea şi 
reparaţia utilajelor; întreţinerea şi reparaţia 
autovehiculelor; staţii de deservire; recondiţi-
onarea utilajelor uzate sau parţial distruse; 

 

39   - transport; livrarea mărfurilor; servicii de 
transport cu automobile; transport pe calea 
ferată; curtaj de transport; servicii de trans-
port; servicii de expediere; închirierea mijloa-
celor de transport; servicii de manipulare şi 
de încărcare a mărfurilor; distribuirea de 
energie; aducţiunea apei; ambalarea produ-
selor; servicii de ambalare a produselor lichi-
de şi gazoase pentru transport; ambalarea 
mărfurilor în vrac pentru transportare; depo-
zitarea mărfurilor; informaţii în domeniul de-
pozitării; depozitarea mărfurilor în depozite; 
închirierea de depozite; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; studii de proiecte tehnice; ingine-
rie; cercetări tehnice; cercetări chimice; cer-
cetări în domeniul fizicii; cercetări în domeni-
ul ştiinţelor agricole; cercetarea şi dezvolta-
rea produselor noi pentru terţi; consultanţă 
cu privire la aspectele legate de mediu; ser-
vicii în domeniul chimiei; servicii în domeniul 
chimiei agricole; servicii în domeniul agro-
nomiei; servicii în domeniul ştiinţelor agricole; 
stilism (design industrial); testarea (inspecţia) 
tehnică a transportului rutier; testarea tehnică 
a maşinilor agricole; expertize tehnice; 

 

44   - servicii de agricultură, horticultură şi silvicul-
tură; servicii pentru horticultură; servicii pen-
tru grădinărit; cultivarea plantelor; cultivarea 
seminţelor; închirierea materialelor pentru 
exploatări agricole; pulverizarea aeriană sau 
la sol a îngrăşămintelor şi altor produse chi-
mice pentru agricultură; fertilizarea solului; 
introducerea pesticidelor, produselor chimice 
agricole şi produselor de protecţie a plantelor 
în sol; distrugerea animalelor dăunătoare în 

agricultură, horticultură şi silvicultură; distru-
gerea ierburilor dăunătoare; cultivarea tere-
nului; tratarea răsadurilor şi seminţelor înain-
te de semănat în scopul reglementării creşte-
rii şi protecţiei plantelor; însămânţarea; plan-
tarea plantelor; tratarea culturilor cu îngră-
şăminte, produse chimice agricole, pesticide; 
recoltarea roadei; consultanţă cu privire la 
utilizarea îngrăşămintelor, produselor de 
protecţie a plantelor, drogurilor şi substanţe-
lor chimice pentru agricultură, silvicultură, 
horticultură şi grădinărit; consultanţă cu privi-
re la problemele legate de agronomie. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.03; 26.04.09; 26.04.10. 
 

 
 
(210) 039415 
(220) 2016.08.26 
(730) Mineral and Chemical Company 

"EuroChem", Joint Stock Company, RU  
53, bld. 6, Dubininskaya str., Moscova, 
115054, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, gri-închis. 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; oxizi; hidroxizi; oxizi metalici; bioxid 
de zirconiu; baddeleyite, sub formă de pulbe-
re; concentrat de baddeleyite; oxizi de fier; 
oxizi nemetalici; dioxid de carbon solid; dio-
xid de carbon lichid; baze (preparate chimi-
ce); substanţe alcaline; caustice; sodă caus-
tică; hidroxid de sodiu; acid; acid neorganic; 
acid mineral; oleum; acid organic; acid fosfo-
ric; extracţie de acid fosforic; spirt de sare; 
acid azotic; acid sulfuric; acid acetic (diluat); 
complex compus (substanţă chimică); sare; 
sare (substanţă chimică); sare în stare brută; 
sulfaţi; carbonaţi; clorură de calciu; concen-
trate de fosforit; extracţie de fosfat; fosfaţi 
(materie primă); sulfat de calciu; fluorură de 
aluminiu; nitrat de amoniu pentru aplicaţii 
industriale; acetat de sodiu; hipoclorit de 
sodiu; hidrogen; oxigen; oxigen lichid; azot; 
azot lichid; halogeni; clor; clor lichid; gaze 
inerte; argon; argon lichid; xenon; amoniac; 
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amoniac anhidru; amoniac apos; hidrocarburi 
nesaturate; hidrocarburi saturate; alcani; 
alchene; alchine; diene; hidrocarburi aromati-
ce; derivaţi de benzen; izocianati; arenă; 
hidrocarburi halogenate; compuşi organome-
talici; alcool; fenol de uz farmaceutic; alde-
hide; cetone; eteri; anhidride; esteri; amide; 
nitriţi; compuşii nitro; amine; diazo; compuşi 
heterociclici; monomeri; olefine; materiale 
plastice neprelucrate; răşini sintetice în stare 
brută; răşini sintetice neprelucrate; materiale 
plastice sub formă de dispersii; plastifianţi; 
acetilenă; toluen diizocianat; melamină; ace-
tat de vinil; acetat de butil; aldehidă acetică; 
butil alcool; alcool polivinilic; tetraclorură de 
acetilenă; metanol; dimetil eter; PVC răşină; 
acetat de polivinil (dispersie); dispersie de 
dibutilftalat; acrilaţi oligoester; preparate pen-
tru reglarea creşterii plantelor; preparate 
chimice de uz în domeniul ştiinţific; preparate 
pe bază de oligoelemente pentru plante; 
solvenţi polari; solvenţi nepolari; solvenţi 
pentru lacuri; diluant pentru vopsea; acetonă; 
reactivi chimici; produse chimice; produse 
chimice pentru horticultură, cu excepţia 
fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor şi pa-
raziticidelor; produse chimice pentru agricul-
tură, cu excepţia fungicidelor, erbicidelor, 
insecticidelor şi paraziticidelor; produse chi-
mice folosite în industrie; produse chimice 
pentru fertilizarea solului; kupţin; compoziţii 
pentru topirea gheţii şi zăpezii; reactivi degi-
vrare; preparate pentru flotaţie; flotagenţi; 
magnezit; concentrat de apatit; îngrăşăminte 
pentru pământ; îngrăşăminte; îngrăşăminte 
azotate; îngrăşăminte fosfate; carbonat de 
potasiu; îngrăşăminte lichide; salpetru; îngră-
şăminte complexe; îngrăşăminte mixte; 
săruri (îngrăşăminte); îngrăşăminte mixte (de 
fertilizare); preparate de fertilizare; îngrăşă-
minte cu azot şi fosfat; îngrăşăminte cu azot 
şi potasiu; îngrăşăminte cu azot de var; 
azotat de amoniu pentru a fi utilizat ca îngră-
şământ; sulfat de amoniu; clorură de potasiu; 
sulfat de potasiu; azotat de amoniu, nitrat de 
sodiu; uree; fosfaţi (îngrăşăminte); făină 
fosforică; fosfat monocalcic; fosfat dicalcic; 
superfosfaţi (îngrăşăminte); fosfat de mono-
amoniu; fosfat de diamoniu; ammofos, sulfo-
ammofos; nitroammofoska; nitrofoska; îngră-
şăminte complexe lichide; dolomită; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; uleiuri de motor; 
lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezi-
rea şi compactarea pulberilor; combustibili; 
motorină; gazolină; substanţe pentru ilumi-
nat; cerezină; 

 

05   - gaz de uz medical; oxigen de uz medical; 
produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; pesticide; insecticide; fungicide, 
ierbicide; paraziticide; produse sterilizante 
pentru soluri; produse pentru spălarea ani-
malelor; suplimente alimentare pentru anima-
le; fosfaţi pentru consum animal; fosfat 
defluorinat (aditiv alimentar); 

 

06   - minereuri; minereuri de fier; piatră de fosfat 
(minereu); apatit (minereu); 

 

19   - materiale de construcţii nemetalice; ghips; 
nisip (cu excepţia celui pentru turnătorie); 
amestecuri uscate de construcţii; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; uniforme; ja-
chete, pantaloni; cămăşi; combinezoane 
(îmbrăcăminte); 

 

30   - oţet; gheaţă comestibilă; 
 

31   - alimente pentru animale; sare pentru vite; 
produse agricole, horticole, forestiere; cerea-
le; legume proaspete; fructe; fructe de pădu-
re; ciuperci; fasole; soia; struguri; mazăre; 
cereale sub formă de grăunţe, neprelucrate; 
grăunţe (cereale); cartofi; porumb; secară; 
orz; grâu; ovăz; orez; floarea-soarelui; sfeclă; 
ceapă; castraveţi; roşii; ardei; pepene verde; 
pepeni; dovleac; dovlecei; plante; copaci; 
arbuşti; flori; seminţe; răsaduri; 

 

35   - publicitate; publicitate on-line într-o reţea 
informatizată; distribuirea anunţurilor publici-
tare; prezentarea produselor; organizarea 
expoziţiilor în scopuri comerciale sau publici-
tare; organizarea târgurilor în scopuri comer-
ciale şi publicitare; gestiunea afacerilor co-
merciale; administrare comercială; lucrări de 
birou; agenţii de import-export; analiza preţu-
lui de cost; informaţii de afaceri; expertiză de 
afaceri; servicii de marketing; consultanţă în 
managementul şi organizarea afacerilor; 
asistenţă în management pentru întreprinderi 
comerciale sau industriale; promovarea vân-
zărilor pentru terţi; distribuire de eşantioane; 
administrarea hotelurilor; servicii de aprovizi-
onare pentru terţi (achiziţii de bunuri şi servi-
cii pentru alte întreprinderi); servicii comer-
ciale, de achiziţii, tranzacţionare şi brokeraj; 

 

37   - construcţii; minerit şi extracţia mineralelor de 
minereu; forarea puţurilor; exploatarea carie-
relor; construcţii de uzine; consultaţii pentru 
construcţii; reparaţii; instalare de echipamen-
te; reparaţii de vehicule; informaţii în dome-
niul reparaţiilor; instalarea, întreţinerea şi 
reparaţia utilajelor; întreţinerea şi reparaţia 
autovehiculelor; staţii de deservire; recondiţi-
onarea utilajelor uzate sau parţial distruse; 
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39   - transport; livrarea mărfurilor; servicii de 
transport cu automobile; transport pe calea 
ferată; curtaj de transport; servicii de trans-
port; servicii de expediere; închirierea mijloa-
celor de transport; servicii de manipulare şi 
de încărcare a mărfurilor; distribuirea de 
energie; aducţiunea apei; ambalarea produ-
selor; servicii de ambalare a produselor lichi-
de şi gazoase pentru transport; ambalarea 
mărfurilor în vrac pentru transportare; depo-
zitarea mărfurilor; informaţii în domeniul 
depozitării; depozitarea mărfurilor în de-
pozite; închirierea de depozite; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; studii de proiecte tehnice; ingine-
rie; cercetări tehnice; cercetări chimice; cer-
cetări în domeniul fizicii; cercetări în domeni-
ul ştiinţelor agricole; cercetarea şi dezvolta-
rea produselor noi pentru terţi; consultanţă 
cu privire la aspectele legate de mediu; ser-
vicii în domeniul chimiei; servicii în domeniul 
chimiei agricole; servicii în domeniul agro-
nomiei; servicii în domeniul ştiinţelor agricole; 
stilism (design industrial); testarea (inspecţia) 
tehnică a transportului rutier; testarea tehnică 
a maşinilor agricole; expertize tehnice; 

 

44   - servicii de agricultură, horticultură şi silvicul-
tură; servicii pentru horticultură; servicii pen-
tru grădinărit; cultivarea plantelor; cultivarea 
seminţelor; închirierea materialelor pentru 
exploatări agricole; pulverizarea aeriană sau 
la sol a îngrăşămintelor şi altor produse chi-
mice pentru agricultură; fertilizarea solului; 
introducerea pesticidelor, produselor chimice 
agricole şi produselor de protecţie a plantelor 
în sol; distrugerea animalelor dăunătoare în 
agricultură, horticultură şi silvicultură; distru-
gerea ierburilor dăunătoare; cultivarea tere-
nului; tratarea răsadurilor şi seminţelor înain-
te de semănat în scopul reglementării creşte-
rii şi protecţiei plantelor; însămânţarea; plan-
tarea plantelor; tratarea culturilor cu îngră-
şăminte, produse chimice agricole, pesticide; 
recoltarea roadei; consultanţă cu privire la 
utilizarea îngrăşămintelor, produselor de 
protecţie a plantelor, drogurilor şi substanţe-
lor chimice pentru agricultură, silvicultură, 
horticultură şi grădinărit; consultanţă cu privi-
re la problemele legate de agronomie. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.03; 26.04.09; 26.04.10; 
28.05.00; 29.01.13. 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, gri-închis. 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; oxizi; hidroxizi; oxizi metalici; bioxid 
de zirconiu; baddeleyite, sub formă de pulbe-
re; concentrat de baddeleyite; oxizi de fier; 
oxizi nemetalici; dioxid de carbon solid; dio-
xid de carbon lichid; baze (preparate chimi-
ce); substanţe alcaline; caustice; sodă caus-
tică; hidroxid de sodiu; acid; acid neorganic; 
acid mineral; oleum; acid organic; acid fosfo-
ric; extracţie de acid fosforic; spirt de sare; 
acid azotic; acid sulfuric; acid acetic (diluat); 
complex compus (substanţă chimică); sare; 
sare (substanţă chimică); sare în stare brută; 
sulfaţi; carbonaţi; clorură de calciu; concen-
trate de fosforit; extracţie de fosfat; fosfaţi 
(materie primă); sulfat de calciu; fluorură de 
aluminiu; nitrat de amoniu pentru aplicaţii 
industriale; acetat de sodiu; hipoclorit de 
sodiu; hidrogen; oxigen; oxigen lichid; azot; 
azot lichid; halogeni; clor; clor lichid; gaze 
inerte; argon; argon lichid; xenon; amoniac; 
amoniac anhidru; amoniac apos; hidrocarburi 
nesaturate; hidrocarburi saturate; alcani; 
alchene; alchine; diene; hidrocarburi aroma-
tice; derivaţi de benzen; izocianati; arenă; 
hidrocarburi halogenate; compuşi organome-
talici; alcool; fenol de uz farmaceutic; alde-
hide; cetone; eteri; anhidride; esteri; amide; 
nitriţi; compuşii nitro; amine; diazo; compuşi 
heterociclici; monomeri; olefine; materiale 
plastice neprelucrate; răşini sintetice în stare 
brută; răşini sintetice neprelucrate; materiale 
plastice sub formă de dispersii; plastifianţi; 
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acetilenă; toluen diizocianat; melamină; ace-
tat de vinil; acetat de butil; aldehidă acetică; 
butil alcool; alcool polivinilic; tetraclorură de 
acetilenă; metanol; dimetil eter; PVC răşină; 
acetat de polivinil (dispersie); dispersie de 
dibutilftalat; acrilaţi oligoester; preparate pen-
tru reglarea creşterii plantelor; preparate chi-
mice de uz în domeniul ştiinţific; preparate pe 
bază de oligoelemente pentru plante; sol-
venţi polari; solvenţi nepolari; solvenţi pentru 
lacuri; diluant pentru vopsea; acetonă; 
reactivi chimici; produse chimice; produse 
chimice pentru horticultură, cu excepţia 
fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor şi 
paraziticidelor; produse chimice pentru agri-
cultură, cu excepţia fungicidelor, erbicidelor, 
insecticidelor şi paraziticidelor; produse 
chimice folosite în industrie; produse chimice 
pentru fertilizarea solului; kupţin; compoziţii 
pentru topirea gheţii şi zăpezii; reactivi de-
givrare; preparate pentru flotaţie; flotagenţi; 
magnezit; concentrat de apatit; îngrăşăminte 
pentru pământ; îngrăşăminte; îngrăşăminte 
azotate; îngrăşăminte fosfate; carbonat de 
potasiu; îngrăşăminte lichide; salpetru; îngră-
şăminte complexe; îngrăşăminte mixte; 
săruri (îngrăşăminte); îngrăşăminte mixte (de 
fertilizare); preparate de fertilizare; îngrăşă-
minte cu azot şi fosfat; îngrăşăminte cu azot 
şi potasiu; îngrăşăminte cu azot de var; 
azotat de amoniu pentru a fi utilizat ca 
îngrăşământ; sulfat de amoniu; clorură de 
potasiu; sulfat de potasiu; azotat de amoniu, 
nitrat de sodiu; uree; fosfaţi (îngrăşăminte); 
făină fosforică; fosfat monocalcic; fosfat 
dicalcic; superfosfaţi (îngrăşăminte); fosfat 
de monoamoniu; fosfat de diamoniu; ammo-
fos, sulfoammofos; nitroammofoska; nitrofos-
ka; îngrăşăminte complexe lichide; dolomită; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; uleiuri de motor; 
lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezi-
rea şi compactarea pulberilor; combustibili; 
motorină; gazolină; substanţe pentru ilumi-
nat; cerezină; 

 

05   - gaz de uz medical; oxigen de uz medical; 
produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; pesticide; insecticide; fungicide, 
ierbicide; paraziticide; produse sterilizante 
pentru soluri; produse pentru spălarea ani-
malelor; suplimente alimentare pentru anima-
le; fosfaţi pentru consum animal; fosfat 
defluorinat (aditiv alimentar); 

 

06   - minereuri; minereuri de fier; piatră de fosfat 
(minereu); apatit (minereu); 

 
 
 
 
 
 
 

19   - materiale de construcţii nemetalice; ghips; 
nisip (cu excepţia celui pentru turnătorie); 
amestecuri uscate de construcţii; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; uniforme; ja-
chete, pantaloni; cămăşi; combinezoane 
(îmbrăcăminte); 

 

30   - oţet; gheaţă comestibilă; 
 

31   - alimente pentru animale; sare pentru vite; 
produse agricole, horticole, forestiere; cerea-
le; legume proaspete; fructe; fructe de pădu-
re; ciuperci; fasole; soia; struguri; mazăre; 
cereale sub formă de grăunţe, neprelucrate; 
grăunţe (cereale); cartofi; porumb; secară; 
orz; grâu; ovăz; orez; floarea-soarelui; sfeclă; 
ceapă; castraveţi; roşii; ardei; pepene verde; 
pepeni; dovleac; dovlecei; plante; copaci; 
arbuşti; flori; seminţe; răsaduri; 

 

35   - publicitate; publicitate on-line într-o reţea 
informatizată; distribuirea anunţurilor publici-
tare; prezentarea produselor; organizarea 
expoziţiilor în scopuri comerciale sau publici-
tare; organizarea târgurilor în scopuri comer-
ciale şi publicitare; gestiunea afacerilor co-
merciale; administrare comercială; lucrări de 
birou; agenţii de import-export; analiza preţu-
lui de cost; informaţii de afaceri; expertiză de 
afaceri; servicii de marketing; consultanţă în 
managementul şi organizarea afacerilor; 
asistenţă în management pentru întreprinderi 
comerciale sau industriale; promovarea vân-
zărilor pentru terţi; distribuire de eşantioane; 
administrarea hotelurilor; servicii de aprovizi-
onare pentru terţi (achiziţii de bunuri şi servi-
cii pentru alte întreprinderi); servicii comer-
ciale, de achiziţii, tranzacţionare şi brokeraj; 

 

37   - construcţii; minerit şi extracţia mineralelor de 
minereu; forarea puţurilor; exploatarea carie-
relor; construcţii de uzine; consultaţii pentru 
construcţii; reparaţii; instalare de echipamen-
te; reparaţii de vehicule; informaţii în dome-
niul reparaţiilor; instalarea, întreţinerea şi 
reparaţia utilajelor; întreţinerea şi reparaţia 
autovehiculelor; staţii de deservire; recondiţi-
onarea utilajelor uzate sau parţial distruse; 

 

39   - transport; livrarea mărfurilor; servicii de 
transport cu automobile; transport pe calea 
ferată; curtaj de transport; servicii de trans-
port; servicii de expediere; închirierea mijloa-
celor de transport; servicii de manipulare şi 
de încărcare a mărfurilor; distribuirea de 
energie; aducţiunea apei; ambalarea produ-
selor; servicii de ambalare a produselor lichi-
de şi gazoase pentru transport; ambalarea  
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mărfurilor în vrac pentru transportare; depo-
zitarea mărfurilor; informaţii în domeniul de-
pozitării; depozitarea mărfurilor în depozite; 
închirierea de depozite; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; studii de proiecte tehnice; ingine-
rie; cercetări tehnice; cercetări chimice; cer-
cetări în domeniul fizicii; cercetări în domeni-
ul ştiinţelor agricole; cercetarea şi dezvolta-
rea produselor noi pentru terţi; consultanţă 
cu privire la aspectele legate de mediu; ser-
vicii în domeniul chimiei; servicii în domeniul 
chimiei agricole; servicii în domeniul agro-
nomiei; servicii în domeniul ştiinţelor agricole; 
stilism (design industrial); testarea (inspecţia) 
tehnică a transportului rutier; testarea tehnică 
a maşinilor agricole; expertize tehnice; 

 

44   - servicii de agricultură, horticultură şi silvicul-
tură; servicii pentru horticultură; servicii pen-
tru grădinărit; cultivarea plantelor; cultivarea 
seminţelor; închirierea materialelor pentru 
exploatări agricole; pulverizarea aeriană sau 
la sol a îngrăşămintelor şi altor produse chi-
mice pentru agricultură; fertilizarea solului; 
introducerea pesticidelor, produselor chimice 
agricole şi produselor de protecţie a plantelor 
în sol; distrugerea animalelor dăunătoare în 
agricultură, horticultură şi silvicultură; distru-
gerea ierburilor dăunătoare; cultivarea tere-
nului; tratarea răsadurilor şi seminţelor înain-
te de semănat în scopul reglementării creşte-
rii şi protecţiei plantelor; însămânţarea; plan-
tarea plantelor; tratarea culturilor cu îngră-
şăminte, produse chimice agricole, pesticide; 
recoltarea roadei; consultanţă cu privire la 
utilizarea îngrăşămintelor, produselor de 
protecţie a plantelor, drogurilor şi substanţe-
lor chimice pentru agricultură, silvicultură, 
horticultură şi grădinărit; consultanţă cu privi-
re la problemele legate de agronomie. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.03; 26.04.09; 26.04.10; 
28.05.00; 29.01.13. 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, gri-închis. 
(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; oxizi; hidroxizi; oxizi metalici; bioxid 
de zirconiu; baddeleyite, sub formă de pulbe-
re; concentrat de baddeleyite; oxizi de fier; 
oxizi nemetalici; dioxid de carbon solid; dio-
xid de carbon lichid; baze (preparate chimi-
ce); substanţe alcaline; caustice; sodă caus-
tică; hidroxid de sodiu; acid; acid neorganic; 
acid mineral; oleum; acid organic; acid fosfo-
ric; extracţie de acid fosforic; spirt de sare; 
acid azotic; acid sulfuric; acid acetic (diluat); 
complex compus (substanţă chimică); sare; 
sare (substanţă chimică); sare în stare brută; 
sulfaţi; carbonaţi; clorură de calciu; concen-
trate de fosforit; extracţie de fosfat; fosfaţi 
(materie primă); sulfat de calciu; fluorură de 
aluminiu; nitrat de amoniu pentru aplicaţii 
industriale; acetat de sodiu; hipoclorit de 
sodiu; hidrogen; oxigen; oxigen lichid; azot; 
azot lichid; halogeni; clor; clor lichid; gaze 
inerte; argon; argon lichid; xenon; amoniac; 
amoniac anhidru; amoniac apos; hidrocarburi 
nesaturate; hidrocarburi saturate; alcani; 
alchene; alchine; diene; hidrocarburi aroma-
tice; derivaţi de benzen; izocianati; arenă; 
hidrocarburi halogenate; compuşi organo-
metalici; alcool; fenol de uz farmaceutic; 
aldehide; cetone; eteri; anhidride; esteri; ami-
de; nitriţi; compuşii nitro; amine; diazo; 
compuşi heterociclici; monomeri; olefine; ma-
teriale plastice neprelucrate; răşini sintetice 
în stare brută; răşini sintetice neprelucrate; 
materiale plastice sub formă de dispersii; 
plastifianţi; acetilenă; toluen diizocianat; 
melamină; acetat de vinil; acetat de butil; 
aldehidă acetică; butil alcool; alcool 
polivinilic; tetraclorură de acetilenă; metanol; 
dimetil eter; PVC răşină; acetat de polivinil 
(dispersie); dispersie de dibutilftalat; acrilaţi 
oligoester; preparate pentru reglarea creşterii 
plantelor; preparate chimice de uz în 
domeniul ştiinţific; preparate pe bază de 
oligoelemente pentru plante; solvenţi polari;  
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solvenţi nepolari; solvenţi pentru lacuri; 
diluant pentru vopsea; acetonă; reactivi 
chimici; produse chimice; produse chimice 
pentru horticultură, cu excepţia fungicidelor, 
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor; 
produse chimice pentru agricultură, cu ex-
cepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor 
şi paraziticidelor; produse chimice folosite în 
industrie; produse chimice pentru fertilizarea 
solului; kupţin; compoziţii pentru topirea 
gheţii şi zăpezii; reactivi degivrare; preparate 
pentru flotaţie; flotagenţi; magnezit; concen-
trat de apatit; îngrăşăminte pentru pământ; 
îngrăşăminte; îngrăşăminte azotate; îngrăşă-
minte fosfate; carbonat de potasiu; îngrăşă-
minte lichide; salpetru; îngrăşăminte comple-
xe; îngrăşăminte mixte; săruri (îngrăşămin-
te); îngrăşăminte mixte (de fertilizare); pre-
parate de fertilizare; îngrăşăminte cu azot şi 
fosfat; îngrăşăminte cu azot şi potasiu; îngră-
şăminte cu azot de var; azotat de amoniu 
pentru a fi utilizat ca îngrăşământ; sulfat de 
amoniu; clorură de potasiu; sulfat de potasiu; 
azotat de amoniu, nitrat de sodiu; uree; 
fosfaţi (îngrăşăminte); făină fosforică; fosfat 
monocalcic; fosfat dicalcic; superfosfaţi 
(îngrăşăminte); fosfat de monoamoniu; fosfat 
de diamoniu; ammofos, sulfoammofos; nitro-
ammofoska; nitrofoska; îngrăşăminte com-
plexe lichide; dolomită; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; uleiuri de motor; 
lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezi-
rea şi compactarea pulberilor; combustibili; 
motorină; gazolină; substanţe pentru 
iluminat; cerezină; 

 

05   - gaz de uz medical; oxigen de uz medical; 
produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; pesticide; insecticide; fungicide, 
ierbicide; paraziticide; produse sterilizante 
pentru soluri; produse pentru spălarea ani-
malelor; suplimente alimentare pentru anima-
le; fosfaţi pentru consum animal; fosfat 
defluorinat (aditiv alimentar); 

 

06   - minereuri; minereuri de fier; piatră de fosfat 
(minereu); apatit (minereu); 

 

19   - materiale de construcţii nemetalice; ghips; 
nisip (cu excepţia celui pentru turnătorie); 
amestecuri uscate de construcţii; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; uniforme; ja-
chete, pantaloni; cămăşi; combinezoane 
(îmbrăcăminte); 

 

30   - oţet; gheaţă comestibilă; 
 

31   - alimente pentru animale; sare pentru vite; 
produse agricole, horticole, forestiere; cerea-

le; legume proaspete; fructe; fructe de pădu-
re; ciuperci; fasole; soia; struguri; mazăre; 
cereale sub formă de grăunţe, neprelucrate; 
grăunţe (cereale); cartofi; porumb; secară; 
orz; grâu; ovăz; orez; floarea-soarelui; sfeclă; 
ceapă; castraveţi; roşii; ardei; pepene verde; 
pepeni; dovleac; dovlecei; plante; copaci; 
arbuşti; flori; seminţe; răsaduri; 

 

35   - publicitate; publicitate on-line într-o reţea 
informatizată; distribuirea anunţurilor publici-
tare; prezentarea produselor; organizarea 
expoziţiilor în scopuri comerciale sau publici-
tare; organizarea târgurilor în scopuri comer-
ciale şi publicitare; gestiunea afacerilor co-
merciale; administrare comercială; lucrări de 
birou; agenţii de import-export; analiza preţu-
lui de cost; informaţii de afaceri; expertiză de 
afaceri; servicii de marketing; consultanţă în 
managementul şi organizarea afacerilor; 
asistenţă în management pentru întreprinderi 
comerciale sau industriale; promovarea vân-
zărilor pentru terţi; distribuire de eşantioane; 
administrarea hotelurilor; servicii de aprovizi-
onare pentru terţi (achiziţii de bunuri şi servi-
cii pentru alte întreprinderi); servicii comer-
ciale, de achiziţii, tranzacţionare şi brokeraj; 

 

37   - construcţii; minerit şi extracţia mineralelor de 
minereu; forarea puţurilor; exploatarea carie-
relor; construcţii de uzine; consultaţii pentru 
construcţii; reparaţii; instalare de echipamen-
te; reparaţii de vehicule; informaţii în dome-
niul reparaţiilor; instalarea, întreţinerea şi 
reparaţia utilajelor; întreţinerea şi reparaţia 
autovehiculelor; staţii de deservire; recondiţi-
onarea utilajelor uzate sau parţial distruse; 

 

39   - transport; livrarea mărfurilor; servicii de 
transport cu automobile; transport pe calea 
ferată; curtaj de transport; servicii de trans-
port; servicii de expediere; închirierea mijloa-
celor de transport; servicii de manipulare şi 
de încărcare a mărfurilor; distribuirea de 
energie; aducţiunea apei; ambalarea produ-
selor; servicii de ambalare a produselor lichi-
de şi gazoase pentru transport; ambalarea 
mărfurilor în vrac pentru transportare; depo-
zitarea mărfurilor; informaţii în domeniul de-
pozitării; depozitarea mărfurilor în depozite; 
închirierea de depozite; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; studii de proiecte tehnice; ingine-
rie; cercetări tehnice; cercetări chimice; cer-
cetări în domeniul fizicii; cercetări în domeni-
ul ştiinţelor agricole; cercetarea şi dezvolta-
rea produselor noi pentru terţi; consultanţă 
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cu privire la aspectele legate de mediu; ser-
vicii în domeniul chimiei; servicii în domeniul 
chimiei agricole; servicii în domeniul agro-
nomiei; servicii în domeniul ştiinţelor agricole; 
stilism (design industrial); testarea (inspecţia) 
tehnică a transportului rutier; testarea tehnică 
a maşinilor agricole; expertize tehnice; 

 

44   - servicii de agricultură, horticultură şi silvicul-
tură; servicii pentru horticultură; servicii pen-
tru grădinărit; cultivarea plantelor; cultivarea 
seminţelor; închirierea materialelor pentru 
exploatări agricole; pulverizarea aeriană sau 
la sol a îngrăşămintelor şi altor produse chi-
mice pentru agricultură; fertilizarea solului; 
introducerea pesticidelor, produselor chimice 
agricole şi produselor de protecţie a plantelor 
în sol; distrugerea animalelor dăunătoare în 
agricultură, horticultură şi silvicultură; distru-
gerea ierburilor dăunătoare; cultivarea tere-
nului; tratarea răsadurilor şi seminţelor înain-
te de semănat în scopul reglementării creşte-
rii şi protecţiei plantelor; însămânţarea; plan-
tarea plantelor; tratarea culturilor cu îngră-
şăminte, produse chimice agricole, pesticide; 
recoltarea roadei; consultanţă cu privire la 
utilizarea îngrăşămintelor, produselor de 
protecţie a plantelor, drogurilor şi substanţe-
lor chimice pentru agricultură, silvicultură, 
horticultură şi grădinărit; consultanţă cu privi-
re la problemele legate de agronomie. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.03; 26.04.09; 26.04.10; 
27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 039418 
(220) 2016.08.26 
(730) Mineral and Chemical Company 

"EuroChem", Joint Stock Company, RU  
53, bld. 6, Dubininskaya str., Moscova, 
115054, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, gri-închis. 

(511) NCL(10-2016) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii; oxizi; hidroxizi; oxizi metalici; bioxid 
de zirconiu; baddeleyite, sub formă de pulbe-
re; concentrat de baddeleyite; oxizi de fier; 
oxizi nemetalici; dioxid de carbon solid; dio-
xid de carbon lichid; baze (preparate chimi-
ce); substanţe alcaline; caustice; sodă caus-
tică; hidroxid de sodiu; acid; acid neorganic; 
acid mineral; oleum; acid organic; acid fosfo-
ric; extracţie de acid fosforic; spirt de sare; 
acid azotic; acid sulfuric; acid acetic (diluat); 
complex compus (substanţă chimică); sare; 
sare (substanţă chimică); sare în stare brută; 
sulfaţi; carbonaţi; clorură de calciu; concen-
trate de fosforit; extracţie de fosfat; fosfaţi 
(materie primă); sulfat de calciu; fluorură de 
aluminiu; nitrat de amoniu pentru aplicaţii 
industriale; acetat de sodiu; hipoclorit de 
sodiu; hidrogen; oxigen; oxigen lichid; azot; 
azot lichid; halogeni; clor; clor lichid; gaze 
inerte; argon; argon lichid; xenon; amoniac; 
amoniac anhidru; amoniac apos; hidrocarburi 
nesaturate; hidrocarburi saturate; alcani; 
alchene; alchine; diene; hidrocarburi aroma-
tice; derivaţi de benzen; izocianati; arenă; 
hidrocarburi halogenate; compuşi organome-
talici; alcool; fenol de uz farmaceutic; 
aldehide; cetone; eteri; anhidride; esteri;  
amide; nitriţi; compuşii nitro; amine; diazo; 
compuşi heterociclici; monomeri; olefine; 
materiale plastice neprelucrate; răşini sinte-
tice în stare brută; răşini sintetice neprelu-
crate; materiale plastice sub formă de 
dispersii; plastifianţi; acetilenă; toluen diizo-
cianat; melamină; acetat de vinil; acetat de 
butil; aldehidă acetică; butil alcool; alcool 
polivinilic; tetraclorură de acetilenă; metanol; 
dimetil eter; PVC răşină; acetat de polivinil 
(dispersie); dispersie de dibutilftalat; acrilaţi 
oligoester; preparate pentru reglarea creşterii 
plantelor; preparate chimice de uz în dome-
niul ştiinţific; preparate pe bază de oligoele-
mente pentru plante; solvenţi polari; solvenţi 
nepolari; solvenţi pentru lacuri; diluant pentru 
vopsea; acetonă; reactivi chimici; produse 
chimice; produse chimice pentru horticultură, 
cu excepţia fungicidelor, erbicidelor, insectici-
delor şi paraziticidelor; produse chimice 
pentru agricultură, cu excepţia fungicidelor, 
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor; 
produse chimice folosite în industrie; produse 
chimice pentru fertilizarea solului; kupţin; 
compoziţii pentru topirea gheţii şi zăpezii; 
reactivi degivrare; preparate pentru flotaţie; 
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flotagenţi; magnezit; concentrat de apatit; 
îngrăşăminte pentru pământ; îngrăşăminte; 
îngrăşăminte azotate; îngrăşăminte fosfate; 
carbonat de potasiu; îngrăşăminte lichide; 
salpetru; îngrăşăminte complexe; îngrăşă-
minte mixte; săruri (îngrăşăminte); îngrăşă-
minte mixte (de fertilizare); preparate de 
fertilizare; îngrăşăminte cu azot şi fosfat; 
îngrăşăminte cu azot şi potasiu; îngrăşămin-
te cu azot de var; azotat de amoniu pentru a 
fi utilizat ca îngrăşământ; sulfat de amoniu; 
clorură de potasiu; sulfat de potasiu; azotat 
de amoniu, nitrat de sodiu; uree; fosfaţi 
(îngrăşăminte); făină fosforică; fosfat mono-
calcic; fosfat dicalcic; superfosfaţi (îngrăşă-
minte); fosfat de monoamoniu; fosfat de 
diamoniu; ammofos, sulfoammofos; nitro-
ammofoska; nitrofoska; îngrăşăminte com-
plexe lichide; dolomită; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; uleiuri de motor; 
lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezi-
rea şi compactarea pulberilor; combustibili; 
motorină; gazolină; substanţe pentru ilumi-
nat; cerezină; 

 

05   - gaz de uz medical; oxigen de uz medical; 
produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; pesticide; insecticide; fungicide, 
ierbicide; paraziticide; produse sterilizante 
pentru soluri; produse pentru spălarea ani-
malelor; suplimente alimentare pentru anima-
le; fosfaţi pentru consum animal; fosfat 
defluorinat (aditiv alimentar); 

 

06   - minereuri; minereuri de fier; piatră de fosfat 
(minereu); apatit (minereu); 

 

19   - materiale de construcţii nemetalice; ghips; 
nisip (cu excepţia celui pentru turnătorie); 
amestecuri uscate de construcţii; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; uniforme; ja-
chete, pantaloni; cămăşi; combinezoane 
(îmbrăcăminte); 

 

30   - oţet; gheaţă comestibilă; 
 

31   - alimente pentru animale; sare pentru vite; 
produse agricole, horticole, forestiere; cerea-
le; legume proaspete; fructe; fructe de pădu-
re; ciuperci; fasole; soia; struguri; mazăre; 
cereale sub formă de grăunţe, neprelucrate; 
grăunţe (cereale); cartofi; porumb; secară; 
orz; grâu; ovăz; orez; floarea-soarelui; sfeclă; 
ceapă; castraveţi; roşii; ardei; pepene verde; 
pepeni; dovleac; dovlecei; plante; copaci; 
arbuşti; flori; seminţe; răsaduri; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35   - publicitate; publicitate on-line într-o reţea 
informatizată; distribuirea anunţurilor publici-
tare; prezentarea produselor; organizarea 
expoziţiilor în scopuri comerciale sau publici-
tare; organizarea târgurilor în scopuri comer-
ciale şi publicitare; gestiunea afacerilor co-
merciale; administrare comercială; lucrări de 
birou; agenţii de import-export; analiza preţu-
lui de cost; informaţii de afaceri; expertiză de 
afaceri; servicii de marketing; consultanţă în 
managementul şi organizarea afacerilor; 
asistenţă în management pentru întreprinderi 
comerciale sau industriale; promovarea vân-
zărilor pentru terţi; distribuire de eşantioane; 
administrarea hotelurilor; servicii de aprovizi-
onare pentru terţi (achiziţii de bunuri şi servi-
cii pentru alte întreprinderi); servicii comer-
ciale, de achiziţii, tranzacţionare şi brokeraj; 

 

37   - construcţii; minerit şi extracţia mineralelor de 
minereu; forarea puţurilor; exploatarea carie-
relor; construcţii de uzine; consultaţii pentru 
construcţii; reparaţii; instalare de echipamen-
te; reparaţii de vehicule; informaţii în dome-
niul reparaţiilor; instalarea, întreţinerea şi 
reparaţia utilajelor; întreţinerea şi reparaţia 
autovehiculelor; staţii de deservire; recondiţi-
onarea utilajelor uzate sau parţial distruse; 

 

39   - transport; livrarea mărfurilor; servicii de 
transport cu automobile; transport pe calea 
ferată; curtaj de transport; servicii de trans-
port; servicii de expediere; închirierea mijloa-
celor de transport; servicii de manipulare şi 
de încărcare a mărfurilor; distribuirea de 
energie; aducţiunea apei; ambalarea produ-
selor; servicii de ambalare a produselor lichi-
de şi gazoase pentru transport; ambalarea 
mărfurilor în vrac pentru transportare; depo-
zitarea mărfurilor; informaţii în domeniul de-
pozitării; depozitarea mărfurilor în depozite; 
închirierea de depozite; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; studii de proiecte tehnice; ingine-
rie; cercetări tehnice; cercetări chimice; cer-
cetări în domeniul fizicii; cercetări în domeni-
ul ştiinţelor agricole; cercetarea şi dezvolta-
rea produselor noi pentru terţi; consultanţă 
cu privire la aspectele legate de mediu; ser-
vicii în domeniul chimiei; servicii în domeniul 
chimiei agricole; servicii în domeniul agro-
nomiei; servicii în domeniul ştiinţelor agricole; 
stilism (design industrial); testarea (inspecţia) 
tehnică a transportului rutier; testarea tehnică 
a maşinilor agricole; expertize tehnice; 
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44   - servicii de agricultură, horticultură şi silvicul-
tură; servicii pentru horticultură; servicii pen-
tru grădinărit; cultivarea plantelor; cultivarea 
seminţelor; închirierea materialelor pentru 
exploatări agricole; pulverizarea aeriană sau 
la sol a îngrăşămintelor şi altor produse chi-
mice pentru agricultură; fertilizarea solului; 
introducerea pesticidelor, produselor chimice 
agricole şi produselor de protecţie a plantelor 
în sol; distrugerea animalelor dăunătoare în 
agricultură, horticultură şi silvicultură; distru-
gerea ierburilor dăunătoare; cultivarea tere-
nului; tratarea răsadurilor şi seminţelor înain-
te de semănat în scopul reglementării creşte-
rii şi protecţiei plantelor; însămânţarea; plan-
tarea plantelor; tratarea culturilor cu îngră-
şăminte, produse chimice agricole, pesticide; 
recoltarea roadei; consultanţă cu privire la 
utilizarea îngrăşămintelor, produselor de 
protecţie a plantelor, drogurilor şi substanţe-
lor chimice pentru agricultură, silvicultură, 
horticultură şi grădinărit; consultanţă cu privi-
re la problemele legate de agronomie. 

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.03; 26.04.09; 26.04.10; 
27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 039419 
(220) 2016.09.01 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

"ALMAZ-M", RU  
per. 1-y Obydensky, d. 10, 119034 Moscova, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, galben, cafeniu. 
(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, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse 
pentru îngrijirea dinţilor; produse de toaletă şi 
produse cosmetice de uz personal, inclusiv 
produse pentru curăţarea pielii, inclusiv geluri 
şi spume pentru baie şi duş, preparate pen-

tru îngrijirea părului, inclusiv şampoane şi 
condiţionere pentru păr, creme pentru faţă şi 
pentru corp, inclusiv creme pentru mâini şi 
pentru picioare. 

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.14; 05.05.20; 05.05.21; 
25.01.25; 26.02.08; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 039420 
(220) 2016.09.01 
(730) SIMPALS S.R.L., MD  

Str. Ion Neculce nr. 5, et. 2,  
MD-2069, 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) 039422 
(220) 2016.09.01 
(730) PUBLICART EXPERT S.R.L., MD  

Str. M. Eminescu nr. 47,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - software; programe de calculatoare, şi anu-

me programe de sistem operativ; programe 
de calculatoare pentru jocuri de calculatoare; 
programe de calculatoare pentru dirijarea 
comunicaţiilor şi schimb de date între calcu-
latoare portabile şi calculatoare de masă; 
programe de calculator pentru aplicaţii mobi-
le pentru calculator; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 039427 
(220) 2016.09.02 
(730) ADVANCED TECHNOLOGIES & ENGINE-

ERING S.R.L., MD 
Str. Armenească nr. 44/1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 16.01.01; 16.01.25; 26.07.09; 26.11.22; 
27.03.01; 27.03.15; 27.05.19. 

 

 
 
 

(210) 039428 
(220) 2016.09.02 
(730) Bayer Intellectual Property GmbH, DE  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparate pentru distrugerea dăunătorilor; 

fungicide, erbicide. 
 

 
 
(210) 039429 
(220) 2016.09.05 
(730) SUHODOLSCAIA Galina, MD  

Str. Sarmizegetusa nr. 1, ap. 4,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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; 02.03.08; 02.03.16; 26.01.14; 
27.05.17. 

 

 
 
(210) 039430 
(220) 2016.09.05 
(730) ECLAT-COM S.R.L., societate  

comercial ă, MD 
Str. Ginta Latină nr. 9, bloc 2, ap. 4,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
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(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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.17. 
 
 
 
(210) 039434 
(220) 2016.09.06 
(730) MOLDTRANS-TUR S.R.L., MD  

Str. Grenoble nr. 128, ap.(of.) 234,  
MD-2019, 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; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.05.01; 05.05.19; 05.05.20; 05.05.21; 
27.05.10. 

 

(210) 039435 
(220) 2016.09.09 
(730) MOROŞAN Veaceslav, MD  

Str. Decebal nr. 7,  
MD-2084, Cricova, 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. 

 
 
 
(210) 039436 
(220) 2016.09.09 
(730) MOROŞAN Veaceslav, MD  

Str. Decebal nr. 7,  
MD-2084, Cricova, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sur, negru, portocaliu. 
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(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. 

 

(531) CFE(5) 03.03.01; 03.03.25; 03.03.28; 10.03.15; 
20.01.01; 20.01.03; 27.05.03; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 039437 
(220) 2016.09.09 
(730) IMPERIAL INVEST S.R.L., MD  

Str. A. Donici nr. 10, MD-6527, 
Merenii Noi, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  

 
 
(511) NCL(10-2016) 
01   - îngrăşăminte, îngrăşăminte pentru agricultu-

ră, humus pentru îngrăşarea solului, deşeuri 
organice (îngrăşăminte). 

 

(531) CFE(5) 05.05.04; 26.04.15; 26.11.02; 26.11.08; 
27.05.11. 

 

 
 
(210) 039438 
(220) 2016.09.05 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
 
 

 
 

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

33   - cidru; cidru dulce; cidru sec. 
 

 

 
 
(210) 039440 
(220) 2016.09.07 
(730) ŢURCAN Alexandru, MD  

Str.  Albişoara nr. 80, bloc 3, ap. 182,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 039442 
(220) 2016.09.07 
(730) GRIŢCU Ludmila, MD  

Str. Mioriţa nr. 3/2, ap. 43,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale. 
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(210) 039443 
(220) 2016.09.07 
(730) Glaxo Group Limited, GB  

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparate şi substanţe farmaceutice şi 

medicinale; vaccine. 
 

 
 
(210) 039445 
(220) 2016.09.12 
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD  

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

(540)  
 

 

 
 
 

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

 

 
 
(210) 039446 
(220) 2016.09.08 
(730) DUO-EGO S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 7,  
MD-2075, 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. 

 

(531) CFE(5) 26.11.03; 26.11.08; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 039447 
(220) 2016.09.09 
(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) 06.07.08; 06.19.07; 06.19.16; 07.01.01; 
07.01.09; 27.05.03. 

 

 
 
(210) 039448 
(220) 2016.09.09 
(730) MOBIASBANC Ă-Groupe Societe Generale 

S.A., banc ă comercial ă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Asigurări". 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 25.05.02; 26.04.02; 26.04.09; 26.11.01; 
26.11.08; 27.05.10; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 039450 
(220) 2016.09.09 
(730) BOTNARIUC Nicolai, MD  

Str. Mirceşti nr. 22, bloc 1,  
MD-2049, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.23; 26.04.03; 26.07.17; 
26.13.25; 27.05.01; 29.01.02. 

 

 
 
(210) 039453 
(220) 2016.09.12 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LESS SMELL", "AMERICAN 
BLEND", "BLUE", "ROYAL", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, gri, negru, al-
bastru de diferite nuanţe. 

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, filtre 
pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabache-
re pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispoziti-
ve de buzunar pentru rularea ţigaretelor, 
brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.15.11; 19.03.03; 19.03.24; 
24.01.07; 24.01.18; 24.01.19; 26.11.12; 27.05.11; 
29.01.14. 
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(210) 039454 
(220) 2016.09.12 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LESS SMELL", "AMERICAN 
BLEND, "SILVER", "ROYAL", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, gri, albastru de 
diferite nuanţe. 

(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, filtre 
pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabache-
re pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispoziti-
ve de buzunar pentru rularea ţigaretelor, 
brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.15.11; 19.03.03; 19.03.24; 
24.01.07; 24.01.18; 24.01.19; 26.11.12; 27.05.11; 
29.01.14. 

 

(210) 039455 
(220) 2016.09.12 
(730) Energy Beverages LLC, a Delaware Limited 

Liability Company, US  
2390 Anselmo Drive, Corona, California 
92879, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
32   - băuturi nealcoolice; bere. 
 

(531) CFE(5) 01.15.05; 01.15.07; 01.15.09. 
 

 
 
(210) 039456 
(220) 2016.09.07 
(730) Intercontinental Great Brands LLC, US  

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 
07936, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
30   - gumă de mestecat, nu de uz medical. 
 

 

 
 
(210) 039457 
(220) 2016.09.07 
(730) PIKOLINO S.R.L., MD  

Str. 1 mai nr. 3b,  
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.02; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 039459 
(220) 2016.09.08 
(730) DUO-EGO S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 7,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: sur, roşu-închis. 
(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, 
comercializarea produselor din clasa 11. 

 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.20; 26.07.05; 27.05.02; 
29.01.12. 

 

 
 
 
 

(210) 039460 
(220) 2016.09.09 
(730) LESNIC Natalia, MD  

Str. Timiş nr. 3, ap. 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: kaki-închis, galben, alb. 
(511) NCL(10-2016) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 27.05.24; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 039461 
(220) 2016.09.09 
(730) MOBVARO-M S.R.L., MD  

Str. G. Coşbuc nr. 37, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

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

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 24.17.07; 24.17.08; 25.01.13; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 039462 
(220) 2016.09.09 
(730) MOBVARO-M S.R.L., MD  

Str. G. Coşbuc nr. 37, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.02; 05.07.07; 07.15.05; 07.15.08; 
25.01.13; 26.04.03; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 039463 
(220) 2016.09.09 
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere 

mixt ă, fabric ă de vinuri, MD  
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,  
Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
 

(210) 039464 
(220) 2016.09.12 
(730) GRECU Sorin, MD  

Str. Studenţilor nr. 10, bloc 2, ap. 13,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 25.07.25; 25.12.25; 26.13.01. 
 

 
 
(210) 039466 
(220) 2016.09.13 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neutchâtel, 
Elveţia 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, filtre 
pentru ţigarete, recipiente de tutun, tabache-
re pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispoziti-
ve de buzunar pentru rularea ţigaretelor, 
brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.19; 26.04.24; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 039472 
(220) 2016.09.14 
(730) GULBAHAR TOBACCO INTERNATIONAL 

FZE, AE 
P.O.Box: 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

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

ţigarete; ţigarete fără filtru. 
 

(531) CFE(5) 27.05.17. 
 

 
 
(210) 039473 
(220) 2016.09.15 
(730) VIATEC SERVICE S.R.L., MD  

Str. Vasile Lupu nr. 42/C, ap. 4,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

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

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

 

 
 
(210) 039474 
(220) 2016.09.15 
(730) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC., JP  

1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparate pentru nimicirea buruienilor şi dis-

trugerea dăunătorilor; insecticide; pesticide; 
vermicide; fungicide; erbicide; germicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 039475 
(220) 2016.09.15 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 
03   - produse cosmetice pentru îngrijirea pielii, şi 

anume creme pentru spălare, soluţii de clăti-
re pentru îngrijirea perineului, creme de cură-
ţare, creme hidratante, loţiuni pentru piele, 
creme de protecţie pentru piele, creme cu 
zinc, săpun lichid, uleiuri de îngrijire a pielii, 
toate produsele sus-menţionate pentru zona 
genitală; şerveţele impregnate cu produse 
cosmetice şi loţiuni igienice (cu excepţia 
celor de uz medical), pentru zona genitală; 
bureţi umezi de unica folosinţă impregnate 
cu preparate sau substanţe chimice pentru 
igiena personală a persoanelor care suferă 
de incontinenţă (cu excepţia celor de uz 
medical); 

 

05   - articole absorbante pentru igiena personală; 
absorbante igienice, bandaje igienice, ban-
daje pentru menstruaţie, chiloţi igienici, îm-
brăcăminte sanitară, slipuri pentru menstrua-
ţie; pantaloni igienici; absorbante zilnice 
(produse igienice); tampoane pentru men-
struaţie; scutece igienice pentru incontinenţă; 
chiloţi absorbanţi pentru incontinenţă; scute-
ce igienice pentru incontinenţă (de uz medi-
cal); chiloţi de fixare pentru persoanele care 
suferă de incontinenţă (de uz medical); scu-
tece de unică folosinţă şi scutece chiloţei de 
unică folosinţă pentru persoanele care suferă 
de incontinenţă; şerveţele impregnate cu 
loţiuni farmaceutice (de uz medical); 

 

10   - cearşafuri (câmpuri) cu umplutură de hârtie 
şi celuloză pentru persoanele care suferă de 
incontinenţă; mănuşi de protecţie pentru uz 
medical; 

 

16   - foi de hârtie pentru spălarea corpului; pro-
soape de hârtie pentru uscare; mănuşi de 
hârtie pentru spălare. 

 

 

 
 
(210) 039477 
(220) 2016.09.16 
(730) MINCHEVICI Sergiu, MD  

Str-la 4 Valea Apelor nr. 2/1, MD-2019,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

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

 

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) 039478 
(220) 2016.09.16 
(730) MARCAREX GRUP S.R.L., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, 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 magnetice, 
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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; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.09; 02.09.15; 04.02.20; 04.02.25; 
04.05.04; 04.05.05; 06.01.07; 06.03.05; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 039479 
(220) 2016.09.15 
(730) ROMEDCOM S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
Str. A. Şciusev nr. 16, oficiu 2,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.10; 29.01.03. 
 

 
 
(210) 039481 
(220) 2016.09.16 
(730) MOLDOVAN Eugeniu, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
09   - magnetofoane, magnetofoane video, amplifi-

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

 

11   - aparate de climatizare; dispozitive pentru 
răcirea aerului; aparate pentru dezodorizarea 
aerului; uscătoare de aer; instalaţii de filtrare 
a aerului; încălzitoare de aer, preîncălzitoare 
de aer, aparate electrice de încălzire; apara-
te de ionizare pentru tratarea aerului; aparate 
şi dispozitive pentru purificarea aerului; steri-
lizatoare de aer; aparate pentru generarea 
de abur pentru gătit; autoclave (marmite 
electrice sub presiune); cuptoare de brutărie; 
grătare; încălzitoare pentru baie; aparate 
pentru băi de aer cald; instalaţii de saună; 
aparate pentru încălzit paturi; aparate pentru 
răcirea băuturilor; radiatoare de încălzire 
centrală; aparate electrice de cafea cu filtru; 
cafetiere electrice; maşini electrice de cafea 
cu filtru; aparate pentru prăjit cafea; serpen-
tine pentru părţi de instalaţii de distilare, de 
încălzire sau de răcire; aparate şi instalaţii de 
gătit; reşouri; ustensile electrice de bucătărie; 
aparate şi instalaţii de răcire; instalaţii şi ma-
şini de răcire; răcitoare de lichide (instalaţii); 
instalaţii pentru răcirea apei; cuptoare cu 
convecţie şi cuptoare, altele decât în scopuri 
experimentale; friteuze electrice; aparate şi 
instalaţii de uscare; plite electrice; becuri de 
economisire a energiei; ventilatoare electrice 
de uz personal; filtre de aer pentru climatiza-
re; filtre pentru apă potabilă; congelatoare; 
maşini de prăjit fructe; grătare (aparate de 
gătit); griluri (aparate de gătit); uscătoare de 
păr; aparate de uscare a mâinilor, pentru 
lavabouri; încălzitoare electrice pentru bibe-
roane; aparate electrice de încălzire; plăci de 
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încălzire; dispozitive de uz casnic de copt 
pâinea; hote aspirante pentru bucătărie; plăci 
încălzitoare; lăzi frigorifice; aparate şi maşini 
pentru gheaţă; fierbătoare electrice; plite de 
gătit; uscătoare electrice de rufe; cuptoare cu 
microunde; reşouri de păstrat mâncarea cal-
dă; lămpi portabile cum ar fi lanterne de bu-
zunar; oale electrice de gătit sub presiune; 
aparate şi maşini frigorifice; aparate şi insta-
laţii de refrigerare; dulapuri frigorifice; came-
re frigorifice; recipiente frigorifice; frigidere; 
rotisoare; aparate de gătit cu abur; genera-
toare de abur de uz casnic; instalaţii de pro-
ducere a aburilor; cuptor cu aburi; oale cu 
aburi; oale electrice cu abur pentru gătit; 
sterilizatoare; sobe; armături de cuptoare; 
prăjitoare de pâine; aparate electrice de pati-
serie; fierbătoare; aparate şi maşini pentru 
purificarea apei; lăzi congelatoare; dezumidi-
ficatoare; umidificatoare; aparate şi maşini 
de fabricare a gheţii; lanterne de iluminat; 
distribuitoare de apă pentru apă potabilă; 
aparat pentru răcirea vinului; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie (cu excepţia celor din metale preţioa-
se sau placate); piepteni şi bureţi; perii (cu 
excepţia pensulelor); materiale pentru perii; 
materiale pentru întreţinerea curăţeniei; bu-
reţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată 
(cu excepţia sticlei pentru construcţii); sticlă-
rie, porţelan şi faianţă neincluse în alte clase; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor cu vânzări; elabora-
rea programelor de marketing; servicii privind 
studii de marketing; vânzări angro şi cu 
amănuntul; operaţii de export-import; comer-
cializarea mărfurilor, inclusiv a frigiderelor şi 
a aparatelor electrice de uz casnic şi a pro-
duselor specificate în clasele 09, 11, 21. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 039487 
(220) 2016.09.21 
(730) SHEVCHENKO Sergiy, UA  

Profspilkovyj bulvar, 64, kv. 31, m. Harkiv, 
61064, Ucraina 

(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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 039489 
(220) 2016.09.16 
(730) DAION SERVICE S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
MD-4831, Micleşti, Criuleni, 
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; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.03.14; 05.07.10; 25.03.03; 
26.03.06; 26.03.15; 27.05.11. 
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(210) 039492 
(220) 2016.09.19 
(730) UNILEVER N.V., NL  

Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
03   - produse şi substanţe pentru spălat; produse 

pentru decolorare; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; detergenţi 
pentru spălarea vaselor. 

 

 

 
 
(210) 039496 
(220) 2016.09.20 
(730) USATÎI Nicolae, MD  

Str. Sf. Pavel nr. 2,  
MD-2011, Codru, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
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. 

 

(531) CFE(5) 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24. 
 

 

(210) 039501 
(220) 2016.09.21 
(730) BT LEASING MD S.R.L., întreprindere cu 

capital str ăin, MD  
Str. A. Puşkin nr. 60, bloc 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Leasing", "MD", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe, 
negru, albastru, roşu. 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 24.01.05; 24.01.15; 27.05.10; 29.01.14. 
 

 
 
(210) 039502 
(220) 2016.09.21 
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere  

mixt ă, fabric ă de vinuri, MD  
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,  
Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 039503 
(220) 2016.09.21 
(730) VINĂRIA-BARDAR S.A., întreprindere 

mixt ă, fabric ă de vinuri, MD  
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811,  
Bardar, Ialoveni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 039504 
(220) 2016.09.21 
(730) IMPERIAL UNIT S.R.L., MD  

Str. Alba-Iulia nr. 85,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
34   - ţigarete, produse din tutun, articole pentru 

fumători, tutun. 
 

 

 
 
(210) 039505 
(220) 2016.09.21 
(730) BUELO S.R.L., MD  

Str. acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 9, ap. (of.) 
206, MD-2014, 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; 

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 039506 
(220) 2016.09.21 
(730) BUELO S.R.L., MD  

Str. acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 9, ap. (of.) 
206, MD-2014, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 039507 
(220) 2016.09.28 
(730) CONSILIUL RAIONAL HÎNCE ŞTI, MD 

Str. Mihalcea Hîncu nr. 126,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
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(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; 

 

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. 

 

(531) CFE(5) 24.01.09; 24.01.10; 24.01.18; 24.09.01; 
24.09.13; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 039509 
(220) 2016.09.21 
(730) GOGU Marin, MD  

Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4300, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: toate elementele verbale. 

(511) NCL(10-2016) 
34   - ţigarete, produse din tutun, articole pentru 

fumători, tutun. 
 

(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.24; 25.07.20; 25.07.23; 
26.11.12; 26.11.13; 26.11.21; 27.05.01. 

 

 
 

(210) 039512 
(220) 2016.09.22 
(730) NOROC MEDIA S.R.L., MD  

Bd. C. Negruzzi nr. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 039514 
(220) 2016.09.22 
(730) CONREIR S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 135, et. 3, of. 
301, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

re; afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 05.01.01; 05.01.07; 05.01.10; 07.01.11; 
07.01.24; 07.03.02; 07.03.11; 27.05.07; 29.01.13. 
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(210) 039515 
(220) 2016.09.22 
(730) TRIFIMIUC Lina, MD  

Str. G. Alexandrescu nr. 15, ap. 53,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; 

geamantane şi valize; umbrele şi umbrele de 
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.24. 
 

 
 
(210) 039516 
(220) 2016.09.22 
(730) EPIDAVR S.R.L., firm ă, MD 

Str. Uzinelor nr. 143,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

aeriană sau navală; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.01.14; 03.01.15; 03.01.24; 27.05.07. 
 

 
 
(210) 039517 
(220) 2016.09.22 
(730) Bayer Intellectual Property GmbH, DE  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
05   - preparate pentru distrugerea dăunătorilor; 

fungicide, erbicide. 
 

 

 
 
(210) 039518 
(220) 2016.09.23 
(730) VRANCEAN Serghei, MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 4, MD-2055,  
Vatra, Chişinău, Republica Moldova 
ŢOIU Valentin, MD  
Str. Miciurin nr. 5, MD-2055,  
Vatra, 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; 
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43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 03.09.01; 03.09.10; 03.09.11; 11.01.01; 
11.01.06; 11.01.25; 27.03.01; 27.03.15. 

 

 
 
(210) 039522 
(220) 2016.09.26 
(730) HYATT INTERNATIONAL CORPORATION, 

US 
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 
60606, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
43   - servicii hoteliere; servicii hoteliere în staţiuni 

balneare; servicii de moteluri; servicii de ca-
zare temporară; servicii de agenţii de turism 
pentru rezervarea locurilor de cazare la ho-
tel; servicii hoteliere specializate prestate ca 
parte a unui program pentru oaspeţii frec-
venţi ai hotelului; servicii hoteliere ce includ 
programe de stimulente care oferă servicii 
speciale oaspeţilor, facilităţi şi premii mem-
brilor ce fac parte din oaspeţii frecvenţi ai 
hotelului; servicii de restaurante, baruri şi 
saloane de cocteiluri; servicii de restaurante 
cu servire rapidă; servicii de catering pentru 
furnizarea alimentelor şi băuturilor; furnizare 
de spaţii pentru banchete şi evenimente so-
ciale pentru ocazii speciale; furnizare de spa-
ţii pentru conferinţe, expoziţii şi reuniuni; în-
chiriere de scaune, mese, lenjerie de masă şi 
articole din sticlă pentru conferinţe, expoziţii, 
reuniuni, evenimente sociale şi banchete; 
închiriere de săli de reuniuni. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 
 

(111) 28366 
(151) 2016.08.24 
(181) 2025.01.15 
(210) 036412 
(220) 2015.01.15 
(730) YAMATO GROUP S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Bucate Delicate", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
(111) 28435 
(151) 2016.08.15 
(181) 2025.07.30 
(210) 037392 
(220) 2015.07.30 
(730) PAYNET SERVICES S.R.L., MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 196,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "p","pay","net", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu-coral (RGB 
231/64/62; CMYK 3/90/80/0; #e7403e), gri-
închis (RGB 231/64/62; CMYK 67/61/59/46; 
#414041). 

(511) NCL(10-2015) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.06; 26.07.09; 26.07.25; 26.13.25; 
27.05.21; 29.01.12. 
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(111) 28449 
(151) 2016.08.17 
(181) 2025.09.24 
(210) 037665 
(220) 2015.09.24 
(730) LAZU Ana, MD  

Str. pictor Mihai Grecu nr. 5, ap. 63,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
instalării, întreţinerii şi reparaţiei echipamen-
telor electronice, serviciilor de instalare a 
filtrelor de apă şi dispozitivelor de filtrare a 
apei, întreţinerii şi schimbului de filtre de apă 
şi a dispozitivelor de filtrare a apei. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 28524 
(151) 2016.08.08 
(181) 2025.06.12 
(210) 037184 
(220) 2015.06.12 
(730) SELIDA-LUX S.R.L., firm ă, MD 

Str. Chişinău nr. 10,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "OCEAN produs", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.24; 18.03.02; 18.03.23; 26.01.13; 
26.01.16; 26.01.21; 26.03.04; 26.11.13; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 28527 
(151) 2016.08.08 
(181) 2025.07.31 
(210) 037403 
(220) 2015.07.31 
(730) VERDEŞ Valeriu, MD  

Str. acad. Sergiu Rădăuţanu nr. 3, ap. 14, 
MD-2045, 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; tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; toate 
produsele sus-menţionate, cu excepţia pro-
duselor de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(111) 28528 
(151) 2016.08.08 
(181) 2025.08.10 
(210) 037441 
(220) 2015.08.10 
(730) AVDARMA PROECT S.R.L., MD  

Str. Sovetscaia nr. 14/b, MD-3817, Avdarma, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ШАШЛЫЧНАЯ", "№1", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: cafeniu de diferite nuanţe. 
(511) NCL(10-2015) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 07.15.05; 07.15.08; 08.05.01; 08.05.25; 
11.01.01; 11.01.09; 25.03.01; 28.05.00; 29.01.11. 

 

 
 
(111) 28529 
(151) 2016.08.08 
(181) 2025.09.29 
(210) 037662 
(220) 2015.09.29 
(730) S.C. Johnson & Son, Inc., a Wisconsin 

Corporation, US  
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53403-2236, Statele Unite ale Americii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”ГИГИЕНА”, ”БЕЛИЗНА”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: galben, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
03   - preparate pentru curăţare, lustruire, degresa-

re şi şlefuire; ceară pentru lustruire; prepara-
te pentru înlăturarea cerii de parchet (prepa-
rate pentru curăţare); preparate pentru cură-
ţarea canalizării; săpunuri; detergenţi, cu 
excepţia celor de uz industrial şi medical; 

 

05   - preparate bactericide; dezinfectante sub for-
mă lichidă; dezinfectante sub formă de 
spray. 

 

(531) CFE(5) 24.13.01; 24.13.13; 28.05.00; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 28530 
(151) 2016.08.08 
(181) 2025.09.29 
(210) 037663 
(220) 2015.09.29 
(730) S.C. Johnson & Son, Inc., a Wisconsin 

Corporation, US  
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53403-2236, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale 
şi cifrele, cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: galben, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
03   - preparate pentru curăţare, lustruire, degresa-

re şi şlefuire;  ceară pentru lustruire; prepara-
te pentru înlăturarea cerii de parchet (prepa-
rate pentru curăţare); preparate pentru cură-
ţarea canalizării; săpunuri; detergenţi, cu 
excepţia celor de uz industrial şi medical; 

 

05   - preparate bactericide; dezinfectante sub for-
mă lichidă; dezinfectante sub formă de 
spray. 

 

(531) CFE(5) 24.13.01; 24.13.13; 24.17.05; 24.17.09; 
27.07.11; 28.05.00; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 28547 
(151) 2016.08.09 
(181) 2025.05.12 
(210) 037004 
(220) 2015.05.12 
(730) ŞARM S.A., MD  

Calea Ieşilor nr. 49V,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: alb, albastru-deschis. 
(511) NCL(10-2015) 
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; 

 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă. 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.06; 26.04.18; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 28549 
(151) 2016.08.11 
(181) 2025.05.15 
(210) 037033 
(220) 2015.05.15 
(730) BORA Sinan, MD  

Str. Alexandru Cristea nr. 45,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Country Club", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 07.01.13; 27.05.03. 
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(111) 28550 
(151) 2016.08.11 
(181) 2025.03.25 
(210) 036760 
(220) 2015.03.25 
(730) CHIOSE Ilia, MD  

MD-6701, Abaclia, Basarabeasca,  
Republica Moldova 
ZDZISLAW KULPAN, PL  
Ul. Narcyzowa 4, 83-050, Lublewo, Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Heiztechnik", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2015) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 26.04.10; 26.04.13; 27.01.06; 
27.05.24. 

 

 
 
(111) 28551 
(151) 2016.08.11 
(181) 2025.04.10 
(210) 036861 
(220) 2015.04.10 
(730) DESIGN, ARHITECTURĂ ŞI STIL S.R.L., 

publica ţie periodic ă, MD 
Str. Botanica Veche nr. 10, ap. 8,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "INTERIORS", 
"ARCHITECTURE", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2015) 
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; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.25; 26.03.23; 27.05.19; 27.05.22. 
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(111) 28552 
(151) 2016.08.11 
(181) 2025.04.10 
(210) 036862 
(220) 2015.04.10 
(730) DESIGN, ARHITECTURĂ ŞI STIL S.R.L., 

publica ţie periodic ă, MD 
Str. Botanica Veche nr. 10, ap. 8,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "INTERIOR", "SHOW", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2015) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.13.15; 09.01.11; 09.01.15; 21.03.16; 
26.01.10; 26.01.12; 26.01.16; 27.05.01. 

 

 
 
(111) 28553 
(151) 2016.08.11 
(181) 2025.04.30 
(210) 036959 
(220) 2015.04.30 
(730) BASOC Violeta, MD  

Str. Igor Vieru nr. 17, bloc 1, ap. 32,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(111) 28558 
(151) 2016.08.11 
(181) 2025.03.09 
(210) 036651 
(220) 2015.03.09 
(730) DANILA Victoria, MD  

Str. Studenţilor nr. 7/10, ap. 26,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

 

 
 
(111) 28572 
(151) 2016.08.17 
(181) 2025.02.06 
(210) 036535 
(220) 2015.02.06 
(730) POIANA CODRILOR S.R.L.,  
  societate comercial ă, MD 

MD-6829, Ulmu, Ialoveni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ECO ARIA", "PODGORIA 
ULMU", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, verde, auriu. 
(511) NCL(10-2015) 
33   - vinuri şi produse vinicole cu conţinut de alco-

ol, altele decât berea. 
 

(531) CFE(5) 09.01.10; 24.05.20; 25.01.06; 26.01.04; 
26.01.12; 26.01.21; 29.01.14. 

 

 
 
(111) 28591 
(151) 2016.08.19 
(181) 2024.11.14 
(210) 036132 
(220) 2014.11.14 
(730) ŢURCAN Anatolie, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 20, ap. 10,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-
tori, tipografi şi artişti; 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
 
(111) 28593 
(151) 2016.08.19 
(181) 2025.04.16 
(210) 036888 
(220) 2015.04.16 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "APPLE", "CIDER", ”AP-
PLE CIDER”, cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde (pantone 376C), 
verde (pantone 356C), galben (pantone 
395C), galben (pantone 131C), maro 
(pantone 476C), alb. 

(511) NCL(10-2015) 
32   - cidru nealcoolic. 
 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.09; 05.01.03; 05.01.05; 
05.01.11; 05.01.16; 05.07.13; 25.01.15; 25.01.17; 
25.01.18; 25.12.01; 27.05.10; 29.01.13. 
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(111) 28603 
(151) 2016.08.24 
(181) 2025.07.13 
(210) 037300 
(220) 2015.07.13 
(730) ŞIŞCHIN Dmitrii, MD  

Str. Marinescu nr. 44, ap. 26, MD-2051,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "A la Minute", "CAFÉ - 
BISTRO", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: verde, oranj, sur, negru, 
alb. 

(511) NCL(10-2015) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 02.01.11; 09.07.19; 11.01.01; 11.03.13; 
11.03.20; 17.01.02; 17.01.09; 21.03.11; 26.01.14; 
27.05.01; 27.05.10; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 28605 
(151) 2016.08.24 
(181) 2025.05.04 
(210) 036986 
(220) 2015.05.04 
(730) DERCACI Vladimir, MD  

Str. T. Malai nr. 119, ap. 4,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "COMPUTER SERVICE", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

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

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

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.02.05; 26.03.23; 26.13.25; 27.01.02; 
27.01.03; 27.05.22; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 28606 
(151) 2016.08.24 
(181) 2025.02.03 
(210) 036514 
(220) 2015.02.03 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate cuvintele şi cifrele, 
cu excepţia "BOND STREET", şi executării 
grafice deosebite. 
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(591) Culori revendicate: alb, albastru, bleu, gri, 
roşu, auriu, negru. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi piese 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; articole pen-
tru fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi pen-
tru ţigarete, capete de ţigarete, recipiente de 
tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, 
pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.08; 19.03.03; 19.03.24; 
24.01.18; 24.01.19; 24.03.07; 24.03.18; 24.07.01; 
27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 28607 
(151) 2016.08.24 
(181) 2025.06.02 
(210) 037153 
(220) 2015.06.02 
(730) GUJA Oleg, MD  

Str. Păcii nr. 31, ap. 9,  
MD-7201, Şoldăneşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "IMOBIL", "EXPERT", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde-deschis, verde, gri. 
(511) NCL(10-2015) 
35   - publicitate; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; inclusiv vânzarea-
cumpărarea apartamentelor, a spaţiilor co-
merciale, de producere, nelocative şi locati-
ve; locaţiune; intermedierea tranzacţiilor 
imobiliare; 

 
 
 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 06.07.08; 07.01.09; 07.01.24; 07.01.25; 
07.03.11; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 28608 
(151) 2016.08.24 
(181) 2025.06.08 
(210) 037146 
(220) 2015.06.08 
(730) ITSERVICE GRUP S.R.L, MD 

Str. Socoleni nr. 15, ap. 37,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "COMP.", "IT SERVICE", 
"GRUP", "MD", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.18; 27.05.11; 27.05.15; 
27.05.24. 

 

 
 
(111) 28615 
(151) 2016.08.31 
(181) 2024.11.27 
(210) 036196 
(220) 2014.11.27 
(730) AVIA INVEST S.R.L., MD  

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

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: ”AIRPORT”, ”Avia”, ”In-
vest”, cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: sur, albastru, alb. 
(511) NCL(10-20114) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
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. 

 

(531) CFE(5) 02.09.14; 02.09.15; 03.07.17; 27.05.08; 
29.01.13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 28644 
(151) 2016.08.24 
(181) 2025.01.23 
(210) 036456 
(220) 2015.01.23 
(730) Hardi International A/S, DK  

Helgeshøj  Alle 38, DK-2630 Taastrup,  
Danemarca (540)  

 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
07   - maşini şi maşini-unelte, cu excepţia celor 

electrice acţionate manual; motoare (cu ex-
cepţia motoarelor pentru vehiculele terestre); 
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia 
celor pentru vehiculele terestre); instrumente 
agricole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; distribuitoare auto-
mate. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în septembrie 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 036412 2015.01.15 28366 2016.08.24 29,30,31, 
35,43 

YAMATO GROUP S.R.L., MD 3/2015 10/2016 

2 037392 2015.07.30 28435 2016.08.15 36,38,41, 
42,45 

PAYNET SERVICES S.R.L., MD 9/2015 10/2016 

3 037665 2015.09.24 28449 2016.08.17 20,37 LAZU Ana, MD 11/2015 10/2016 

4 038045 2015.12.11 28496 2016.07.25 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 1/2016  

5 037903 2015.11.18 28511 2016.07.29 01,05,35,44 CHIMAGROMARKETING S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

12/2015  

6 037553 2015.09.09 28512 2016.08.01 41 Apple Inc., US 12/2015  

7 036952 2015.04.29 28514 2016.08.02 35,36 ORCA CONSULTING S.R.L., MD 5/2015  

8 036851 2015.04.06 28515 2016.08.03 35,37,40 BANDALAC Serghei, MD 7/2015  

9 037485 2015.08.17 28516 2016.08.03 07,08,09,11, 
14,21,35,37 

IACUBAŞ Igor, MD 10/2015  

10 037363 2015.07.22 28517 2016.08.03 43 CREANGA Ion, MD 9/2015  

11 037249 2015.06.24 28518 2016.08.03 35,39,43 Dnata, AE 11/2015  

12 037250 2015.06.24 28519 2016.08.03 35,39,43 Dnata, AE 11/2015  

13 037761 2015.10.16 28520 2016.08.04 06 POSMAC Alexandr, MD 
CARAGHIAUR Igor, MD 

12/2015  

14 037876 2015.11.12 28521 2016.08.03 43 UNIC SEASON S.R.L., MD 12/2015  

15 037612 2015.09.18 28522 2016.08.04 05 BOSNALIJEK, Pharmaceutical 
and Chemical Industry, Joint 
Stock Company, BA 

12/2015  

16 037717 2015.10.13 28523 2016.08.04 05 BOSNALIJEK, Pharmaceutical 
and Chemical Industry, Joint 
Stock Company, BA 

12/2015  

17 037184 2015.06.12 28524 2016.08.08 29 SELIDA-LUX S.R.L., firmă, MD 7/2015 10/2016 

18 037308 2015.07.10 28525 2016.08.08 07,11,20,21, 
35,38,42 

GHEORGHIŢĂ Ion, MD 8/2015  

19 036496 2015.02.02 28526 2016.08.05 33,35 EASTERN ALLFRIENDS S.R.L., 
MD 

4/2015  

20 037403 2015.07.31 28527 2016.08.08 06,35,37 VERDEŞ Valeriu, MD 9/2015 10/2016 

21 037441 2015.08.10 28528 2016.08.08 43 AVDARMA PROECT S.R.L., MD 9/2015 10/2016 

22 037662 2015.09.29 28529 2016.08.08 03,05 S.C. Johnson & Son, Inc.,  
a Wisconsin Corporation, US 

11/2015 10/2016 

23 037663 2015.09.29 28530 2016.08.08 03,05 S.C. Johnson & Son, Inc.,  
a Wisconsin Corporation, US 

11/2015 10/2016 

24 037857 2015.11.05 28531 2016.08.08 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 12/2015  

25 037881 2015.11.10 28532 2016.08.08 09,35,36, 
38,41,42 

Orange Brand Services Limited, 
GB 

12/2015  

26 037984 2015.12.03 28533 2016.08.08 05 NOBEL ILAC SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, 
reprezentanţa companiei turceşti, 
MD 

12/2015  

27 037936 2015.11.24 28535 2016.08.08 35,37,38,41 StarNet S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2015  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28 037937 2015.11.24 28536 2016.08.08 35,37,38,41 StarNet S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2015  

29 037940 2015.11.23 28537 2016.08.08 35,41 PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL, 
MD 

1/2016  

30 037972 2015.11.27 28538 2016.08.08 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 12/2015  

31 038050 2015.12.11 28539 2016.08.08 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 1/2016  

32 038053 2015.12.11 28540 2016.08.08 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 1/2016  

33 038060 2015.12.11 28541 2016.08.08 34 Philip Morris Products S.A., CH 1/2016  

34 038062 2015.12.11 28542 2016.08.08 34 Philip Morris Products S. A., CH 1/2016  

35 037898 2015.11.18 28543 2016.08.08 19 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

1/2016  

36 037678 2015.09.30 28544 2016.08.05 44 GROSSU Vladimir, MD 
GROSSU Eugen, MD 

10/2015  

37 037622 2015.09.21 28545 2016.08.08 01,35 QUATRO-SERVICE S.R.L., MD 11/2015  

38 037696 2015.10.05 28546 2016.08.08 25 ZUBENCO Denis, MD 11/2015  

39 037004 2015.05.12 28547 2016.08.09 20,24 ŞARM S.A., MD 6/2015 10/2016 

40 037782 2015.10.21 28548 2016.08.09 39 CUCULER Inna, MD 11/2015  

41 037033 2015.05.15 28549 2016.08.11 35,39,43 BORA Sinan, MD 6/2015 10/2016 

42 036760 2015.03.25 28550 2016.08.11 07,09,11,35 CHIOSE Ilia, MD 
ZDZISLAW KULPAN, PL 

6/2015 10/2016 

43 036861 2015.04.10 28551 2016.08.11 16,20,35,41 DESIGN, ARHITECTURĂ ŞI STIL 
S.R.L., publicaţie periodică, MD 

5/2015 10/2016 

44 036862 2015.04.10 28552 2016.08.11 16,35,41 DESIGN, ARHITECTURĂ ŞI STIL 
S.R.L., publicaţie periodică, MD 

5/2015 10/2016 

45 036959 2015.04.30 28553 2016.08.11 35 BASOC Violeta, MD 7/2015 10/2016 

46 037892 2015.11.12 28554 2016.08.11 05,35 NGUYES SI TRUNG KY., MD 12/2015  

47 037904 2015.11.18 28555 2016.08.11 01,05,35,44 CHIMAGROMARKETING S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

12/2015  

48 036651 2015.03.09 28558 2016.08.11 25 DANILA Victoria, MD 6/2015 10/2016 

49 037685 2015.10.06 28559 2016.08.10 03,35 AROMCOM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

10/2015  

50 037415 2015.08.04 28560 2016.08.10 19,35 POPESCU Cristina, MD 9/2015  

51 037666 2015.09.23 28561 2016.08.10 32,33 REAL-PRODUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2015  

52 037995 2015.11.30 28562 2016.08.10 19 MEGASTROI S.R.L., MD 12/2015  

53 038013 2015.12.08 28563 2016.08.11 07 Yongkang Century Import and 
Export Co., Ltd., CN 

1/2016  

54 037544 2015.09.04 28564 2016.08.11 18,24,25 M.A.S. TRADE S.R.L., MD 9/2015  

55 037735 2015.10.12 28565 2016.08.11 11 PROZELIT S.R.L.,  
firmă ştiinţifică de producţie, MD 

1/2016  

56 037305 2015.07.10 28566 2016.08.12 08,21 CEPOI Victor, MD 10/2015  

57 037552 2015.09.09 28567 2016.08.15 37 ZDERCIUC Ivan, MD 12/2015  

58 037699 2015.10.06 28568 2016.08.12 20 GHILAŞ Alexandru, MD 10/2015  

59 038028 2015.12.09 28569 2016.08.12 34 Philip Morris Products S.A., CH 1/2016  

60 038068 2015.12.11 28570 2016.08.12 34 Philip Morris Products S.A., CH 1/2016  

61 037954 2015.11.20 28571 2016.08.15 20,35 VITROMOB S.R.L., MD 12/2015  

62 036535 2015.02.06 28572 2016.08.17 33 POIANA CODRILOR S.R.L.,  
societate comercială, MD 

5/2015 10/2016 

63 037608 2015.09.15 28573 2016.08.17 29,30 GLADCOV Serghei, MD 10/2015  

64 037609 2015.09.15 28574 2016.08.17 30 GLADCOV Serghei, MD 10/2015  

65 037653 2015.09.25 28575 2016.08.16 20,42 MACARIA Constantin, MD 
CHIRA Igor, MD 

10/2015  

66 037354 2015.07.20 28576 2016.08.17 05,10 CIPLA Ltd., IN 10/2015  

67 037355 2015.07.20 28577 2016.08.17 05,10 CIPLA Ltd., IN 10/2015  



 MĂRCI   MD -  BOPI 10/2016 

 113

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

68 037356 2015.07.20 28578 2016.08.17 05,10 CIPLA Ltd., IN 10/2015  

69 037357 2015.07.20 28579 2016.08.17 05,10 CIPLA Ltd., IN 10/2015  

70 037385 2015.07.28 28580 2016.08.17 29,30,43 DOICIU Olesea, MD 8/2015  

71 037599 2015.09.15 28581 2016.08.17 25,35 BUJOR SPORT S.R.L., MD 10/2015  

72 037226 2015.06.19 28582 2016.08.18 35 ALLAHVERDIEV Muharib, MD 9/2015  

73 037246 2015.06.26 28583 2016.08.18 30,32,33 COJOCARU Ruslan, MD 9/2015  

74 037240 2015.06.22 28584 2016.08.19 34 Apple Inc., US 10/2015  

75 037261 2015.06.26 28585 2016.08.19 33 Diageo North America, Inc.,  
corporaţie din statul Connecticut, 
US 

9/2015  

76 037427 2015.08.05 28586 2016.08.19 09,42 Apple Inc., US 11/2015  

77 037464 2015.08.14 28587 2016.08.19 09,14 Apple Inc., US 11/2015  

78 037576 2015.09.11 28588 2016.08.19 41 CIOCAN Ion, MD 11/2015  

79 037654 2015.09.25 28589 2016.08.19 05 Theravance Biopharma Antibiotics 
IP, LLC, corporaţia statului  
Delaware, US 

12/2015  

80 037713 2015.10.12 28590 2016.08.19 29 CARMEZ S.A., MD 12/2015  

81 036132 2014.11.14 28591 2016.08.19 02,17,19 ŢURCAN Anatolie, MD 2/2015 10/2016 

82 036888 2015.04.16 28593 2016.08.19 32 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

5/2015 10/2016 

83 037245 2015.06.26 28594 2016.08.19 05 BLES Biochemicals Inc., CA 9/2015  

84 037456 2015.08.12 28595 2016.08.19 36 ROYAL IMOBIL S.R.L., MD 9/2015  

85 036435 2015.01.19 28596 2016.08.22 29,30,32 Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company,  
corporaţie din statul Washington, 
US 

6/2015  

86 037548 2015.09.08 28597 2016.08.22 30 IGNATIEV Vadim, MD 11/2015  

87 037604 2015.09.16 28598 2016.08.22 05,35 Puritan's Pride Inc., US 11/2015  

88 037605 2015.09.16 28599 2016.08.22 05,35 Puritan's Pride Inc., US 11/2015  

89 037944 2015.11.25 28601 2016.08.22 33 VILA VERDE S.R.L., MD 12/2015  

90 037104 2015.05.27 28602 2016.08.24 34 Tovarystvo z obmezhenoyu 
vidpovidalnistyu "Lvivska 
tyutyunova fabryka", UA 

7/2015  

91 037300 2015.07.13 28603 2016.08.24 43 ŞIŞCHIN Dmitrii, MD 8/2015 10/2016 

92 036986 2015.05.04 28605 2016.08.24 09,35,37 DERCACI Vladimir, MD 7/2015 10/2016 

93 036514 2015.02.03 28606 2016.08.24 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., CH 3/2015 10/2016 

94 037153 2015.06.02 28607 2016.08.24 35,36,37 GUJA Oleg, MD 7/2015 10/2016 

95 037146 2015.06.08 28608 2016.08.24 35,38 ITSERVICE GRUP S.R.L, MD 8/2015 10/2016 

96 037819 2015.10.30 28609 2016.08.23 33 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

11/2015  

97 037641 2015.09.23 28611 2016.08.24 34 National Tobacco Trading LLC, 
AE 

12/2015  

98 037643 2015.09.24 28612 2016.08.24 03,35,44 GEROCOSSEN S.R.L.,  
societate comercială, RO 

11/2015  

99 037733 2015.10.13 28613 2016.08.24 35,39,43 BORA Sinan, MD 11/2015  

100 037348 2015.07.19 28614 2016.08.24 34 PREMIER TOBACCO S.R.L., MD 9/2015  

101 036196 2014.11.27 28615 2016.08.31 35,36,37, 
39,41,43 

AVIA INVEST S.R.L., MD 2/2015 10/2016 

102 036456 2015.01.23 28644 2016.08.24 07 Hardi International A/S, DK 2/2015 10/2016 

103 037610 2015.09.17 28650 2016.09.05 41,45 COSTIUC Vasile, MD 10/2015  
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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 26 2026.09.24 03 BEIERSDORF AG, DE 
Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germania 

 2/1994 

2 2R 5036 2026.07.03 05 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, US 
345 Park Avenue, New York, NY 10154,  
Statele Unite ale Americii 

5/1997 10/1997 

3 2R 5209 2026.08.02 03 The Gillette Company, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, 
Statele Unite ale Americii 

7/1997 12/1997 

4 2R 5242 2026.08.06 12 SSANGYONG MOTOR COMPANY, KR 
150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, Kyungki-do, 
Republica Coreea 

7/1997 1/1998 

5 2R 5285 2026.09.02 05 FERROSAN A/S, Danish Public Limited  
Company, DK 
Sydmarken 5, 2860 Søborg, Danemarca 

7/1997 1/1998 

6 2R 5296 2026.08.28 14 CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA  
(CITIZEN WATCH CO., LTD), JP 
1-12, 6-chome, Tanashi-Cho, Nishi-Tokyo-Shi, 
Tokyo, Japonia 

7/1997 1/1998 

7 2R 5379 2026.09.06 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125-127, 12489 Berlin, Germania 

9/1997 2/1998 

8 2R 5380 2026.09.06 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg  125-127, 12489 Berlin, Germania 

9/1997 2/1998 

9 2R 5381 2026.09.06 05 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125-127, 12489, Berlin, Germania 

9/1997 2/1998 

10 2R 5390 2026.12.16 05 Novo Nordisk Health Care AG, CH 
Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050, Zürich, Elveţia 

9/1997 2/1998 

11 2R 5394 2026.12.16 05 Novo Nordisk Health Care AG, CH 
Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050, Zürich, Elveţia 

9/1997 2/1998 

12 2R 5398 2026.12.16 05 Novo Nordisk Health Care AG, CH 
Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050, Zürich, Elveţia 

9/1997 2/1998 

13 2R 5401 2026.12.16 05 Novo Nordisk Health Care AG, CH 
Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050, Zürich, Elveţia 

9/1997 2/1998 

14 2R 5404 2026.12.16 05 Novo Nordisk Health Care AG, CH 
Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050, Zürich, Elveţia 

9/1997 2/1998 

15 2R 5440 2026.12.26 16 Berol Corporation, US 
6655 Peachtree Dunwoody, Atlanta, Georgia, 
Statele Unite ale Americii 

10/1997 3/1998 

16 2R 5475 2026.12.24 03,09,14, 
18,25,35 

TBL  Licensing LLC, limited liability company 
organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, US 
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 
03885, Statele Unite ale Americii 

10/1997 4/1998 

17 2R 5476 2026.12.24 03,09,14, 
18,25,35 

TBL Licensing LLC, limited liability company 
organized and existing  under the laws of the 
State of Delaware, US 
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 
03885, Statele Unite ale Americii 

10/1997 4/1998 

18 2R 5877 2026.08.14 33 AROMA S.A., MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 38,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

6/1997 10/1998 
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1 2 3 4 5 6 7 

19 R 14720 2025.11.15 02,05 ZINCENCO Alexandr, MD 
Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

11/2006 4/2007 

20 R 15036 2026.02.24 39,43 CEBOTARI Lilian, MD 
MD-2085, Cruzeşti, Chişinău, Republica Moldova 

2/2007 7/2007 

21 R 15272 2026.03.17 39 INCANTO S.R.L., MD 
Str. Academiei nr. 3, bloc 3,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

4/2007 9/2007 

22 R 15585 2026.07.12 35 DUDNIC Andrei, MD 
Str. Gheorghe Malarciuc nr. 12,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

6/2007 11/2007 

23 R 15636 2026.07.07 05 Takeda Austria GmbH, AT 
St. Peter-Strasse 25, A-4020 Linz, Austria 

7/2007 12/2007 

24 R 15637 2026.07.10 29,32 JARDAN Vladimir, MD 
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

7/2007 12/2007 

25 R 15641 2026.07.05 33,35,41 MHCS, FR 
9, Avenue de Champagne, 51200 EPERNAY, 
Franţa 

7/2007 12/2007 

26 R 15642 2026.07.05 33,35,41 MHCS, FR 
9, Avenue de Champagne, 51200 EPERNAY, 
Franţa 

7/2007 12/2007 

27 R 15643 2026.07.05 33,35,41 MHCS, FR 
9, Avenue de Champagne, 51200 EPERNAY, 
Franţa 

7/2007 12/2007 

28 R 15715 2026.08.25 43 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee 
Company, corporaţie din statul Washington, US 
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 
98134, Statele Unite ale Americii 

7/2007 12/2007 

29 R 15775 2026.07.18 12 ESCORTS LIMITED, IN 
11 Scindia House, Connaught Circus, New Delhi-
110001, India 

8/2007 1/2008 

30 R 15776 2026.07.18 12 ESCORTS LIMITED, IN 
11 Scindia House, Connaught Circus, New Delhi-
110001, India 

8/2007 1/2008 

31 R 15780 2026.07.25 05 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

8/2007 1/2008 

32 R 15782 2026.07.25 05 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

8/2007 1/2008 

33 R 15823 2026.08.10 12,37 FCA US LLC, (a limited liability company 
organized and existing under the laws of the State 
of Delaware), US 
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State of 
Michigan 48326, Statele Unite ale Americii 

8/2007 1/2008 

34 R 15824 2026.08.10 07,09,11, 
12,37 

FCA US LLC, (a limited liability company 
organized and existing under the laws of the State 
of Delaware), US 
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State  
of Michigan 48326, Statele Unite ale Americii 

8/2007 1/2008 

35 R 15858 2026.07.25 05 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

8/2007 2/2008 

36 R 15860 2026.07.31 19,35,37, 
39,40 

CARIERA DE GRANIT ŞI PIETRIŞ  
DIN SOROCA S.A., MD 
Str. Cosăuţi nr. 4,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 

7/2007 2/2008 

37 R 15971 2026.09.25 07,11 Aktiebolaget Electrolux, SE 
SE-105 45 Stockholm, Suedia 

9/2007 2/2008 

38 R 15972 2026.09.27 03 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

9/2007 2/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 

39 R 16050 2026.07.24 05,32,44 Hotix Management Ltd, VG 
Geneva Place, Waterfront Drive, P.O.Box 3469, 
Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice 

10/2007 3/2008 

40 R 16119 2026.09.20 03 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

10/2007 3/2008 

41 R 16145 2026.10.27 29,30,43 Kentucky Fried Chicken International Holdings, 
Inc., US 
1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky,  
Statele Unite ale Americii 

10/2007 3/2008 

42 R 16190 2026.07.18 12 ESCORTS LIMITED, IN 
11 Scindia House, Connaught Circus,  
New Delhi-110001, India 

11/2007 4/2008 

43 R 16224 2026.07.10 29 JARDAN Vladimir, MD 
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

7/2007 4/2008 

44 R 16225 2026.07.10 30 JARDAN Vladimir, MD 
Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

7/2007 4/2008 

45 R 16320 2026.08.02 32 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee 
Company, corporaţie din statul Washington, US 
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 
98134, Statele Unite ale Americii 

12/2007 5/2008 

46 R 16331 2026.10.24 03,05 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US 
NEENAH, Wisconsin 54956, Statele Unite ale 
Americii 

12/2007 5/2008 

47 R 16525 2026.12.18 14,18,25,35 Wrangler Apparel Corp., US 
3411 Silverside Road, Wilmington,  
Delaware 19810, Statele Unite ale Americii 

1/2008 6/2008 

48 R 16609 2026.12.20 16,21,24 GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & 
EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON, 
ENDYMATON OIKIAKON & FARMAKEFTIKON 
EIDON, GR 
Amarousiou-Halandriou 26, 151 25 Maroussi, 
Grecia 

2/2008 7/2008 

49 R 17065 2026.09.22 16,35,40 Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 

5/2008 10/2008 

50 R 17085 2026.07.25 17,19,35,37 Zakrytoe aktsionernoe obschestvo 
"TechnoNICOL", RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscow,  
Federaţia Rusă 

5/2008 10/2008 

51 R 17381 2026.08.10 12,37 FCA US LLC, (a limited liability company 
organized and existing under the laws  
of the State of Delaware), US 
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State  
of Michigan 48326, Statele Unite ale Americii 

6/2008 1/2009 

52 R 17428 2026.09.07 03,05 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, US 
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022,  
Statele Unite ale Americii 

8/2008 1/2009 

53 R 18234 2026.12.27 30 BUCURIA S.A., MD 
Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

5/2008 8/2009 

54 R 19619 2026.07.26 30 "ORIMI",  LLC, RU 
15/4 plot, 1-st Mikrorayon, Sverdlov factory 
settlement, Vsevolozhsk district, Leningrad oblast, 
188682, Federaţia Rusă 

10/2009 4/2010 
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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; datele 
referitoare la deţinătorii dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice 
protejate şi cele referitoare la producătorii specialităţii tradiţionale garantate. 

 

   egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. A 
registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and 
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; data on 
owners of the right to use a protected appellation of origin or geographical indication and those on 
producers of traditional specialty guaranteed. 
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Lista denumirilor de origine c ărora le-a fost acordat ă protec ţie 

în Republica Moldova în luna septembrie 2016, confo rm 
Aranjamentului de la Lisabona privind protec ţia denumirilor 

de origine a produselor şi înregistrarea lor interna ţional ă 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării internaţionale, ţara de origine  
a denumirii pentru care se solicită protecţie (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea  

de origine a produsului şi transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul, traducerea  
acesteia în limbile franceză, engleză şi rusă în redacţia Biroului Internaţional al OMPI  

şi traducerea în română, denumirea produsului  
 

Nr. 
crt. 

Nr. şi data 
înregistrării 

 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliterarea/traducerea Produsul 

1 2 3 4 5 6 

1 AO 1021 
2015.12.28 

IR 

 

Anar e Saveh /  
Grenade de Saveh /  
Pomegranate of Saveh / 
Rodii de Saveh 

Rodii 

2 AO 1022 
2015.12.28 

IR 
 

Khorma va rutab e Mazafati e Bam / Dates 
et rutab (dattes fraiches) Mazafati de Bam /  
Mazafati dates and rutab (fresh dates) of 
Bam / Curmale Mazafati de Bam 

Curmale 
Mazafati 

3 AO 1023 
2015.12.28 

IR  Farsh e Dastbaft e Songhor o Koleyaye e 
Kermanshah / Tapis fait à la main de 
Songhor et Koleyaye de Kermanchah / 
Kermanchah Songhor and Koleyaye 
Handmade Carpet / Covoare din Songhor 
și Koleyaye de Kermanshah lucrate manual 

Covoare 
lucrate 
manual,  
covoare mici 
lucrate 
manual 

4 AO 1024 
2015.12.28 

IR 
 

Farsh e Dastbaft e Ghohestan / Tapis fait à 
la main de Ghohestan / Ghohestan 
Handmade Carpet / Covoare din 
Ghohestan lucrate manual 

Covoare 
lucrate 
manual, 
covoare mici 
lucrate 
manual 

5 AO 1025 
2015.12.28 

IR 
 

Tablo Farsh e Dastbaft e Sardroud / Tapis 
fait à la main en images de Sardroud /  
Sardroud Pictorial Handmade Carpet /  
Covoare din Sardroud în imagini lucrate 
manual 

Covoare în 
imagini 
lucrate 
manual, 
covoare mici  
în imagini 
lucrate 
manual 

6 AO 1026 
2015.12.28 

IR 
 

Farsh e Dastbaft e Ardakan / Tapis fait à la 
main de Ardakan / Ardakan Handmade 
Carpet / Covoare din Ardakan lucrate 
manual 

Covoare 
lucrate 
manual,  
covoare mici 
lucrate 
manual 

7 
 

AO 1027 
2015.12.28 

IR 
 

Farsh e Dastbaft e Mood e Birjand / Tapis 
fait à la main de Mood de Birjand / Birjand 
Mood Handmade Carpet / Covoare din 
Mood de Birjand lucrate manual 

Covoare 
lucrate 
manual, 
covoare mici 
lucrate 
manual 
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1 2 3 4 5 6 

8 AO 1028 
2015.12.28 

IR  Farsh e Dastbaft e Chaharmahal Bakhtiyari /  
Tapis fait à la main de Chaharmahal et 
Bakhtiari / Chaharmahal and Bakhtiari 
Handmade Carpet / Covoare din 
Chaharmahal şi Bakhtiari lucrate manual 

Covoare 
lucrate 
manual, 
covoare mici 
lucrate 
manual 

9 AO 1029 
2015.12.28 

IR 
 

Gabbeh e Dastbaft e Fars / Gabbeh fait à 
la main de Fars / Handmade Gabbeh of 
Fars / Gabbeh din Fars lucrate manual 

Covoare 
lucrate 
manual, 
covoare mici 
lucrate 
manual 

10 AO 1030 
2015.12.28 

IR  Farsh e Dastbaft e Qashqaie e Fars / 
Tapis fait à la main de Qashqaie de Fars / 

Qashqaie Handmade Carpet of Fars / 
Covoare Qashqai din Fars 

lucrate manual 

Covoare 
lucrate 
manual, 
covoare mici 
lucrate 
manual 

11 AO 1031 
2015.12.28 

IR  Farsh e Dastbaft e lIam / Tapis fait à la 
main d’Ilam / Ilam Handmade Carpet /  

Covoare din Ilam lucrate manual 

Covoare 
lucrate 
manual, 
covoare mici 
lucrate 
manual 

12 AO 1032 
2015.12.28 

IR 
 

Farsh e Dastbaft e Sistan / Tapis fait à la 
main de Sistan / Sistan Handmade Carpet /  

Covoare din Sistan lucrate manual 

Covoare 
lucrate 
manual, 
covoare mici 
lucrate 
manual 

13 AO 1033 
2015.12.28 

IR 
 

Farsh e Dastbaft e Lorestan /  
Tapis fait à la main de Lorestan / Lorestan 
Handmade Carpet / Covoare din Lorestan  

lucrate manual 

Covoare 
lucrate 
manual, 
covoare mici 
lucrate 
manual 

14 AO 1034 
2015.12.28 

IR  Farsh e Dastbaft e Kordi e Khorasan e 
Shomali / Tapis fait à la main kurde de 
Khorassan du Nord / Kordi Handmade 

Carpet of north Khorasan / Covoare Kordi 
din Khorasan de Nord lucrate manual 

Covoare 
lucrate 
manual, 
covoare mici 
lucrate 
manual 

15 AO 1035 
2015.12.28 

IR 

 

Farsh e Dastbaft e Varamin /  
Tapis fait à la main de Varamin / Varamin 
Handmade Carpet / Covoare din Varamin 

lucrate manual 

Covoare 
lucrate 
manual, 
covoare mici 
lucrate 
manual 

16 AO 1036 
2015.12.28 

IR  Farsh e Dastbaft e Torkman e Jarglan va 
Bojnord / Tapis fait à la main Torkman  

de Jarglan et Bojnord / Torkman 
Handmade Carpet of Jerglan and Bojnord /  

Covoare Torkman din Jarglan  
şi Bojnord lucrate manual 

Covoare 
lucrate 
manual, 
covoare mici 
lucrate 
manual 
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V 
Design industrial / Industrial design  

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certifi-
catele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale 
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established 
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial design 
registration certificates, and industrial designs renewed under the national procedure shall be published 
in this Section. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGR AFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RE LATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD S T. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Number of the certificate  

(15)  Data înregistrării  

 Date of the registration 

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

 Expected expiration date of the registration  

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of the industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of the application  

(22)  Data de depozit  

 Date of filing of the application 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of the exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Data relating to priority under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of the priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Date of filing of the priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMA ŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLET IN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of published industrial designs 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare (semestrial) 

 List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the numerical index (half-yearly) 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the ICID classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L  Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of refused industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L L ista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale  

 List of owners deprived of rights by non-payment of fees for issuance of industrial design registration 
certificates 

MK4L  Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs  

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate împotriva 
înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării acestor 
cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  

nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of 
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

O 

A
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(51) LOC (10) Cl. 09-01  

(21) f 2016 0010 

(22) 2016.02.23 
(28) 1 
(71) ALIANŢA-VIN S.R.L., ÎNTREPRINDERE 

MIXTĂ, MD 

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

(74) ULANOV Denis 
(54) Butelie  

 
(55) 
  

 

 

1.1  1.2 
 
 
 
(51) LOC (10) Cl. 09-03  

(21) f 2016 0035 
(22) 2016.06.28 

(28) 3 

(71) DOCTOR - FARM, S.R.L., MD 
Str. Nicolae H.Costin nr. 57, ap. 170,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(72) Margine Leonid, MD 
(54) Cutii pentru ceai din plante  

 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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(21) f 2016 0035 
 

 
   

1.1  1.2  1.3  1.4 
 
 
 

 

 
1.5  1.6 
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(21) f 2016 0035 
 

 
   

2.1  2.2  2.3  2.4 
 
 
 

 

 
2.5  2.6 
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(21) f 2016 0035 
 

  

 
3.1  3.2  3.3 

 
 

 

 

 
3.4  3.5  3.6 

 
 
 
(51) LOC (10) Cl. 19-08; 32-00  

(21) f 2016 0038 

(22) 2016.07.12 
(31) f20160079 
(32) 2016.04.26 

(33) BY 
(28) 8 
(57)  Culori revendicate:  

 modelul 1 - alb, albastru;  
modelul 2 - alb, albastru, roşu;  
modelul 3 - alb, albastru;  

modelul 4 - alb, albastru, roşu;  

modelul 5 - alb, albastru, roşu;  
modelul 6 - alb, albastru, roşu;  

modelul 7 - alb, albastru, roşu;  
modelul 8 - alb, albastru, roşu 

(71) OTCRÎTOE ACŢIONERNOE OBŞCESTVO 
SAVUŞCHIN PRODUCT, BY 
Ul. Ianchi Cupalî, 118, g. Brest, 224028, 
Belarus 

(72) Ermacenco Anna Vladimirovna, BY 

(74) SOCOLOVA Olga 
(54) Imagini grafice pentru etichete 
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(21) f 2016 0038 
 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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(21) f 2016 0038 
 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
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(51) LOC (10) Cl. 25-01  

(21) f 2016 0043 
(22) 2016.08.02 
(28) 8 

(71)(72) UNCU Valeriu, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 105 A, ap. 6,  
MD-3702, Străşeni, Republica Moldova 

(74) LAZICOV Tatiana 
(54) Blocuri de construc ţie 

 
(55) 
 
 

 

1.1  1.2 
 
 

 

 

1.3  1.4 
 
 

1.5 
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(21) f 2016 0043 
 

 
2.1 

 

2.2 
 

 

 
2.3  2.4 

 

 
2.5 
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(21) f 2016 0043 
 
 

 

3.1  3.2 
 

 

 

3.3  3.4 
 
 

4.1 
 
 

 
4.2 

 
 

 
4.3 
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(21) f 2016 0043 
 
 

 
4.4 

 
 

 
4.5 

 
 

 

 

 
5.1  5.2 
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(21) f 2016 0043 
 
 

 

5.3  5.4 
 
 

5.5 
 
 

6.1 
 
 

 

6.2  6.3 

 
 

 
 
 

 



    DESIGN                                                                                                         MD - BOPI 10/2016 
 

 137

(21) f 2016 0043 
 
 

6.4 
 
 

 
6.5 

 
 

 

 
7.1  7.2 

 
 

 

 
7.3  7.4 
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(21) f 2016 0043 
 

 

 
7.5 

 
 

 
8.1 

 
 

8.2 
 
 

8.3 
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(21) f 2016 0043 
 

 

 
8.4 

 
 

8.5 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele 

conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), 
titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
Nr. de desene  
şi modele 
industriale  

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1717 2016.09.08 2020.10.22 f 2015 0090 2015.10.22 09-01 4 (2, 3, 4, 5 ) EURO-ALCO S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
Str. Bucuriei nr. 20, 
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

12/2015 

2 1718 2016.09.16 2021.01.24 f 2016 0002 2016.01.24 10-07 1 CIUNTU Dorin, MD 
Str. Trandafirilor  
nr. 31/1, ap. 132,  
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

4/2016 

3 1719 2016.09.08 2020.11.13 f 2015 0095 2015.11.13 17-03 4 POIAN Veaceslav, MD 
Str. Miron Costin nr. 13, 
bl. 2, ap. 34,  
MD-2063, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
POIAN Zoia, MD 
Str. Miron Costin nr. 13, 
bl. 2, ap. 34,  
MD-2063, Chişinău,  
Republica Moldova 

3/2016 

4 1720 2016.09.27 2020.04.30 f 2015 0036 2015.04.30 19-08 29 (7, 8, 10, 
11, 12, 14, 
15, 17, 18, 
19, 20, 21, 
26, 27, 28, 
29, 30, 33, 
35, 36, 41, 
42, 43, 44, 
45, 46, 47, 

48, 49) 

ZINCENCO Alexandr, 
MD 
Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2016 

5 1721 2016.09.27 2020.12.30 f 2015 0109 2015.12.30 19-08 20 ORHEI-VIT S.A., MD 
Str. Mesager nr. 16,  
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2016 

6 1722 2016.09.15 2020.09.22 f 2015 0087 2015.09.22 25-03 34 (1, 2, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 19, 
20, 21, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
29, 30, 31, 
32, 33, 34, 
35, 36, 38) 

SUCIU Igor, MD 
Str. Ştefan cel Mare  
nr. 20, Ungheni,  
MD-3600, Republica 
Moldova 

1/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 1723 2016.09.15 2020.08.21 f 2015 0081 2015.08.21 28-99 1 AROMCOM S.R.L. 

SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn  
nr. 38/1, ap. 88,  
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2016 

 
 
 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în septembrie 201 6 

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 1708 32-00 f 2015 0041 2015.05.12 4 DÎRŢU Mihai, MD 
DÎRŢU Mihai, MD 

7/2016 

 
 
 

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, 

titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
Nr. de desene 
şi modele  

industriale reînnoite 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(43)(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 394 2021.11.19 f 2001 0095 2001.11.19 11-05 2 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani, 84,  
MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2002 
4/2003 

2 993 2021.09.12 f 2006 0087 2006.09.12 25-03 1 ACHIMOV Victor, MD 
Bd. Moscova nr. 2, ap. 111, 
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

5/2007 
2/2008 

3 1003 2021.11.01 f 2006 0101 2006.11.01 13-03 1 GRIPPLE LIMITED, GB 
The Old West Gun Works 
Savile Street East Sheffield 
S4 7UQ, Regatul Unit 

7/2007 
4/2008 

4 1379 2021.03.22 f 2011 0024 2011.03.22 09-01 3 MAURT S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2011 
5/2012 
8/2012 

5 1397 2021.09.09 f 2011 0065 2011.09.09 19-08 14 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1,  
ap. 85, MD-2064, Chişinău,  
Republica Moldova 

11/2011 
10/2012 
1/2013 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului  
de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)  

în care a fost publicată cererea de înregistrare 

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 

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial)  

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/086057 2015.03.30 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / Wristwatch / 
Montre-bracelet 

10-02 1 2020.03.30 51/2015 

2 DM/086610 2015.06.08 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2020.06.08 49/2015 

3 DM/086635 2015.05.29 COVACI 
VLAICU, RO 

Difuzor / Loudspeaker / Haut-
parleur 

14-01 1 2020.05.29 48/2015 

4 DM/086730 2015.06.19 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / Wristwatch / 
Montre-bracelet 

10-02 1 2020.06.19 51/2015 

5 DM/086754 2015.06.22 HARRY 
WINSTON SA, 
CH 

Cadran pentru ceas / Watch 
dial / Cadran de montre 

10-07 1 2020.06.22 51/2015 

6 DM/086840 2015.06.30 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mînă / Wristwatch / 
Montre-bracelet 

10-02 1(2) 2020.06.30 52/2015 

7 DM/086842 2015.07.01 ETA SA 
MANUFACTUR
E HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceas de mână / Wristwatch / 
Montre-bracelet 

10-02 1 2020.07.01 52/2015 

8 DM/087433 2015.09.03 ETA SA 
MANUFACTUR
E HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Mecanism de mişcare a 
ceasului / Watch movement / 
Mouvement d'horlogerie 

10-07 1 2020.09.03 9/2016 

9 DM/087451 2015.09.08 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 5 2020.09.08 10/2016 

10 DM/087464 2015.06.09 MANASTIR, 
ADNAN, TR 

Genţi de mână / Handbags / 
Sacs à main 

03-01 3 2020.06.09 49/2015 

11 DM/087498 2015.09.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2020.09.07 10/2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/087499 2015.09.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Brăţară pentru ceas / Watch 
strap / Bracelet de montre 

10-07 1 2020.09.07 10/2016 

13 DM/087512 2015.09.11 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 4 2020.09.11 10/2016 

15 DM/087548 2015.09.11 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2020.09.11 10/2016 

16 DM/087591 2015.09.18 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Cutie pentru prezentarea 
ceasului / Watch presentation 
case / Ecrin pour montre 

03-01 1 2020.09.18 11/2016 

17 DM/087677 2015.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Brăţară pentru ceas / Watch 
strap / Bracelet de montre 

10-07 1 2020.09.28 13/2016 

18 DM/087686 2015.05.14 
 

2014.11.14, 
62/079,735, 

US;  
2015.01.15, 
29/514,724, 

US 

FOSBEL, INC., 
US 

Parte a regeneratorului 
cuptorului de sticlă / Part of 
glass furnace regenerator / 
Partie de régénérateur de four 
de verrerie 

15-09 1 2020.05.14 46/2015 

19 DM/087687 2015.05.14 
 

2014.11.14, 
62/079,735, 

US;  
2015.01.15, 
29/514,733, 

US 

FOSBEL, INC., 
US 

Parte a regeneratorului 
cuptorului de sticlă / Part of 
glass furnace regenerator / 
Partie de régénérateur de four 
de verrerie 

15-09 1 2020.05.14 46/2015 

20 DM/087688 2015.09.24 TISSOT SA 
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Cutie pentru ceas; cutie 
pentru ceas cu brăţară; 
cadran / Watch case; watch 
case with strap; dial / Boîte de 
montre; boîte de montre avec 
bracelet; cadran 

10-07 3 2020.09.24 12/2016 

21 DM/088036 2015.10.02 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Cutie pentru ceas cu suportul 
său; cutie pentru ceas; suport 
pentru ceas / Watch case with 
its support; watch case; watch 
support / Boîte de montre 
avec son support; boîte de 
montre; support de montre 

10-07 3 2020.10.02 14/2016 

22 DM/088167 2014.11.19 
 

2014.04.17, 
002449462-
0001, EM 

IVAYLO EMILOV 
VELEV, BG 

Imprimantă / Printer / 
Imprimante 

14-02 1 2019.11.19 47/2015 

23 DM/088258 2015.11.12 
 

2015.07.21, 
2015/05311, 

TR 

ETI GIDA 
SANAYI VE 
TICARET 
ANONIM 
SIRKETI, TR 

Biscuit / Biscuit / Biscuit 01-01 1 2020.11.12 47/2015 

24 DM/088375 2015.11.26 
 

2015.10.19, 
00282835
0-0001, 

EM 

SAVERGLASS, 
FR 

Butelie / Bottle / Bouteille 09-01 1 2020.11.26 49/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 DM/088376 2015.11.27 
2015.11.18, 
002863829-
0001, EM;  

2015.11.18, 
002863829-
0002, EM 

SAVERGLASS, 
FR 

Butelii / Bottles / Bouteilles 09-01 2 2020.11.27 49/2015 

26 DM/088441 2015.11.27 
 

2015.11.18, 
002863837-
0001, EM;  

2015.11.18, 
002863837-
0002, EM 

SAVERGLASS, 
FR 

Butelii / Bottles / Bouteilles 09-01 2 2020.11.27 49/2015 

27 DM/088701 2015.12.14 
 

2015.06.03, 
002712851-
0002, EM;  

2015.06.03, 
002712851-
0003, EM 

GUCCIO GUCCI 
S.P.A., IT 

Genţi de mână / Handbags / 
Sacs à main 

03-01 2 2020.12.14 52/2015 

28 DM/088754 2015.08.14 PATROIS 
GUILLAUME, FR 

Construcţie modulară / 
Modular structure / 
Construction modulaire 

25-02, 
03 

1 2020.08.14 1/2016 

29 DM/088755 2015.09.09 PATROIS 
GUILLAUME, FR 

Construcţie modulară / 
Modular structure / 
Construction modulaire 

25-02, 
03 

1 2020.09.09 1/2016 

30 DM/088807 2015.12.14 FICOSOTA OOD, 
BG 

Ambalaje pentru scutece şi 
scutece-chiloţei / Packages for 
diapers and napkin-pants / 
Emballages pour couches et 
couches-culottes 

09-05 4 2020.12.14 1/2016 

31 DM/088864 2015.04.10 PATROIS 
GUILLAUME, FR 

Construcţie modulară / 
Modular structure / 
Construction modulaire 

25-02, 
03 

1 2020.04.10 2/2016 

32 DM/088983 2016.01.08 ETI GIDA SANAYI 
VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, 
TR 

Ciocolate / Chocolates / 
Chocolats 

01-01 4 2021.01.08 4/2016 

33 DM/089346 2015.09.04 YORULMAZER, 
RAFET EREN, TR 

Complex imobiliar / Building 
complex / Complexe 
immobilier 

25-03 1 2020.09.04 8/2016 

34 DM/089511 2015.11.13 
 

2015.05.14, 
2700641-
0001, EM 

INTERNATIONAL 
FIGHTING 
EVOLUTION, S.L., 
ES 

Instalaţie sportivă / Sports 
installation / Installation 
sportive 

25-03 1 2020.11.13 10/2016 

35 DM/089716 2015.12.16 FORMET ÇELIK 
KAPI TAŞIMACILIK 
PETROL 
ÜRÜNLERI 
MAKINE 
OTOMOTIV 
INŞAAT SANAYI 
VE TICARET 
LIMITED ŞIRKETI, 
TR 

Uşi pentru edificii / Doors for 
buildings / Portes pour 
bâtiments 

25-02 4 (1, 3, 4, 5) 2020.12.16 12/2016 

 
 

 
 
 
 



    DESIGN                                                                                                         MD - BOPI 10/2016 
 

 145

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
 

Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 
data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 

numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, 
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
(51) 

Clase 
(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale  

 
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01-01 DM/088258 2015.11.12 
 

2015.07.21, 
2015/05311, 

TR 

ETI GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM 
SIRKETI, TR 

Biscuit / Biscuit / Biscuit 1 2020.11.12 47/2015 

01-01 DM/088983 2016.01.08 ETI GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM 
SIRKETI, TR 

Ciocolate / Chocolates / 
Chocolats 

4 2021.01.08 4/2016 

03-01 DM/087464 2015.06.09 MANASTIR, ADNAN, 
TR 

Genţi de mână / 
Handbags / Sacs à 
main 

3 2020.06.09 49/2015 

03-01 DM/087591 2015.09.18 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Cutie pentru 
prezentarea ceasului / 
Watch presentation 
case / Ecrin pour 
montre 

1 2020.09.18 11/2016 

03-01 DM/088701 2015.12.14 
 

2015.06.03, 
002712851-
0002, EM;  

2015.06.03, 
002712851-
0003, EM 

GUCCIO GUCCI 
S.P.A., IT 

Genţi de mână / 
Handbags / Sacs à 
main 

2 2020.12.14 52/2015 

09-01 DM/088375 2015.11.26 
 

2015.10.19, 
002828350-
0001, EM 

SAVERGLASS, FR Butelie / Bottle / 
Bouteille 

1 2020.11.26 49/2015 

09-01 DM/088376 2015.11.27 
 

2015.11.18, 
002863829-
0001, EM;  

2015.11.18, 
002863829-
0002, EM 

SAVERGLASS, FR Butelii / Bottles / 
Bouteilles 

2 2020.11.27 49/2015 

09-01 DM/088441 2015.11.27 
 

2015.11.18, 
002863837-
0001, EM;  

2015.11.18, 
002863837-
0002, EM 

SAVERGLASS, FR Butelii / Bottles / 
Bouteilles 

2 2020.11.27 49/2015 



MD - BOPI 10/2016                                                                                                   DESIGN 

 146 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

09-05 DM/088807 2015.12.14 FICOSOTA OOD, BG Ambalaje pentru scutece 
şi scutece-chiloţei / 
Packages for diapers and 
napkin-pants / Emballages 
pour couches et couches-
culottes 

4 2020.12.14 1/2016 

10-02 DM/086057 2015.03.30 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2020.03.30 51/2015 

10-02 DM/086610 2015.06.08 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

3 2020.06.08 49/2015 

10-02 DM/086730 2015.06.19 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2020.06.19 51/2015 

10-02 DM/086840 2015.06.30 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 (2) 2020.06.30 52/2015 

10-02 DM/086842 2015.07.01 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE SUISSE, 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2020.07.01 52/2015 

10-02 DM/087451 2015.09.08 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

5 2020.09.08 10/2016 

10-02 DM/087498 2015.09.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2020.09.07 10/2016 

10-02 DM/087512 2015.09.11 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

4 2020.09.11 10/2016 

10-02 DM/087548 2015.09.11 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2020.09.11 10/2016 

10-07 DM/086754 2015.06.22 HARRY WINSTON SA, 
CH 

Cadran pentru ceas / 
Watch dial / Cadran de 
montre 

1 2020.06.22 51/2015 

10-07 DM/087433 2015.09.03 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE SUISSE, 
CH 

Mecanism de mişcare a 
ceasului / Watch 
movement / Mouvement 
d'horlogerie 

1 2020.09.03 9/2016 

10-07 DM/087499 2015.09.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch strap / Bracelet de 
montre 

1 2020.09.07 10/2016 

10-07 DM/087677 2015.09.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Brăţară pentru ceas / 
Watch strap / Bracelet de 
montre 

1 2020.09.28 13/2016 

10-07 DM/087688 2015.09.24 TISSOT SA (TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), CH 

Cutie pentru ceas; cutie 
pentru ceas cu brăţară; 
cadran / Watch case; 
watch case with strap; dial 
/ Boîte de montre; boîte de 
montre avec bracelet; 
cadran 

3 2020.09.24 12/2016 

10-07 DM/088036 2015.10.02 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Cutie pentru ceas cu 
suportul său; cutie pentru 
ceas; suport pentru ceas / 
Watch case with its 
support; watch case; 
watch support / Boîte de 
montre avec son support; 
boîte de montre; support 
de montre 

3 2020.10.02 14/2016 

14-01 DM/086635 2015.05.29 COVACI VLAICU, RO Difuzor / Loudspeaker / 
Haut-parleur 

1 2020.05.29 48/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

14-02 DM/088167 2014.11.19 
 

2014.04.17, 
002449462-
0001, EM 

IVAYLO EMILOV 
VELEV, BG 

Imprimantă / Printer / 
Imprimante 

1 2019.11.19 47/2015 

15-09 DM/087686 2015.05.14 
 

2014.11.14, 
62/079,735, 

US;  
2015.01.15, 
29/514,724, 

US 

FOSBEL, INC., US Parte a regeneratorului 
cuptorului de sticlă / Part 
of glass furnace 
regenerator / Partie de 
régénérateur de four de 
verrerie 

1 2020.05.14 46/2015 

15-09 DM/087687 2015.05.14 
 

2014.11.14, 
62/079,735, 

US;  
2015.01.15, 
29/514,733, 

US 

FOSBEL, INC., US Parte a regeneratorului 
cuptorului de sticlă / Part 
of glass furnace 
regenerator / Partie de 
régénérateur de four de 
verrerie 

1 2020.05.14 46/2015 

25-02 DM/089716 2015.12.16 FORMET ÇELIK KAPI 
TAŞIMACILIK PETROL 
ÜRÜNLERI MAKINE 
OTOMOTIV INŞAAT 
SANAYI VE TICARET 
LIMITED ŞIRKETI, TR 

Uşi pentru edificii / Doors 
for buildings / Portes pour 
bâtiments 

4 (1, 3, 4, 5) 2020.12.16 12/2016 

25-02, 
03 

DM/088754 2015.08.14 PATROIS GUILLAUME, 
FR 

Construcţie modulară / 
Modular structure / 
Construction modulaire 

1 2020.08.14 1/2016 

25-02, 
03 

DM/088755 2015.09.09 PATROIS GUILLAUME, 
FR 

Construcţie modulară / 
Modular structure / 
Construction modulaire 

1 2020.09.09 1/2016 

25-02, 
03 

DM/088864 2015.04.10 PATROIS GUILLAUME, 
FR 

Construcţie modulară / 
Modular structure / 
Construction modulaire 

1 2020.04.10 2/2016 

25-03 DM/087529 2015.06.09 YORULMAZER, RAFET 
EREN, TR 

Edificiu / Building / Edifice 1 2020.06.09 49/2015 

25-03 DM/089346 2015.09.04 YORULMAZER, RAFET 
EREN, TR 

Complex imobiliar / 
Building complex / 
Complexe immobilier 

1 2020.09.04 8/2016 

25-03 DM/089511 2015.11.13 
 

2015.05.14, 
2700641-
0001, EM 

INTERNATIONAL 
FIGHTING 
EVOLUTION, S.L., ES 

Instalaţie sportivă / Sports 
installation / Installation 
sportive 

1 2020.11.13 10/2016 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite,  
data expirării reînnoirii, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea internaţională,  

numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele 
industriale reînnoite  

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/037548 VAN DEN HEUVEL, ADRIANUS, 
HENRICUS MARINUS, JOHANNES, 
MARIA, NL 

1 2021.09.16(4R) 12/1997 39/2016 

2 DM/039016 ANTONIO PUIG SA, ES 1 2021.09.13(4R) 12/1997 38/2016 

3 DM/057341 KRAFT FOODS SCHWEIZ 
HOLDING GMBH, CH 

1 2021.09.17(3R) 5/2002 39/2016 

4 DM/057479 WEIDMANN PLASTICS 
TECHNOLOGY AG, CH 

1 2021.09.11(3R) 6/2002 38/2016 

5 DM/058131 BRANDBREW S.A., LU 1 2021.11.27(3R) 8/2002 36/2016 

6 DM/068098 MONTRES TUDOR S.A., CH 5 2021.08.23(2R) 6/2007. 35/2016 

7 DM/068114 MONTRES JAQUET DROZ SA 
(MONTRES JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET DROZ LTD.), 
CH 

4 2021.09.08(2R) 2/2007 37/2016 

8 DM/068154 CERTINA AG (CERTINA SA) 
(CERTINA LTD), CH 

2 2021.09.13(2R) 2/2007 38/2016 

9 DM/068285 S.C.ARABESQUE S.R.L., RO 1 2021.08.28(2R) 3/2007 36/2016 

10 DM/076607 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) 
(THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES LTD), 
CH 

1 2021.08.22(1R) 3/2012 35/2016 

11 DM/076608 MONTRES JAQUET DROZ SA 
(MONTRES JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET DROZ LTD.), 
CH 

1 2021.08.22(1R) 3/2012 35/2016 

12 DM/076787 ROLEX SA, CH 5 2021.09.09(1R) 10/2012 38/2016 

13 DM/077213 AUTOMOBILI LAMBORGHINI 
S.P.A., IT 

1 2021.08.29(1R) 7/2012 36/2016 

14 DM/077314 FERRARI S.P.A., IT 1 2021.09.22(1R) 11/2012 39/2016 

15 DM/077315 FERRARI S.P.A., IT 1 2021.09.22(1R) 11/2012 39/2016 
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VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protec ţie 
a obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi 

din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 

titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 

deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modific ărilor 

 
 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr.  
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

037775 - 11/2015 
 
 

(511)  
33 – băuturi alcoolice (cu 
excepţia berii). 

(511)  
33 – vin alb, vin roşu, vin roz, vin 
spumant. 

2 
 

Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

037921 - 12/2015 
 
 
 

(511)  
32 – bere; ape minerale şi 
gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe 
şi sucuri de fructe; siropuri şi 
alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor; 
33 – băuturi alcoolice (cu 
excepţia berii). 

(511)  
33 – băuturi alcoolice (cu 
excepţia berii). 

3 Mărci 018265 
018266 

 
 
 

030712 

R 14689 
R 14690 

 
 
 

23953 

11/2006 
  4/2007 
  8/2012 
10/2015 

 
  4/2012 
12/2012 
  6/2013 

(730)  
Saint-Gobain Byggprodukter  
AB, SE 
 

(730)  
Saint-Gobain Sweden  AB, SE 
 
 

4 Marcă 019453 15372   5/2007 
10/2007 

 
 
 

(730)  
AMOFARM S.R.L., MD 
 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 128,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
AMOFARM S.R.L., firmă  
de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  
nr. 128, of. 8, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

5 Mărci 019528 
019529 
019530 
019533 
019532 
019531 

16186 
16187 
16188 
16195 
16196 
16197 

11/2007 
  4/2008 
  2/2009 
  4/2009 
  6/2009 

 

(730)  
1A, rue Thomas Edison,  
L-1455 Strassen,  
Grand-Duchy, Luxemburg 

(730)  
44, rue de la Vallée, L-2661 
Luxemburg, Luxemburg 
 

6 Marcă 020815 16410 12/2007 
  5/2008 

 
 

(730)  
7, ul. 1905 goda, RU-123846 
Moscow, Federaţia Rusă 

(730)  
litera A., 52, Pulkovskoe sh., 
p. Shushary, 196140 Saint-
Petersburg, Federaţia Rusă 

7 Marcă 019851 19952 1/2010 
8/2010 

 
 

(730)  
One Bausch & Lomb Place, 
Rochester, New York 14604-
2701, Statele Unite ale 
Americii 

(730)  
1400 N. Goodman St.,  
Rochester, NY 14609,  
Statele Unite ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 Mărci 001934 
001935 

 
 
 

030508 
 
 

030141 
 
 

030185 
 
 

033101 
 
 

033159 
033160 

2R 2916 
2R 2917 

 
 
 

23629 
 
 

23830 
 
 

24130 
 
 

25707 
 
 

26512 
26587 

  1/1996 
  6/2004 
  1/2013 
  5/2014 

 
  5/2012 
  3/2013 

 
  3/2012 
  5/2013 

 
  3/2012 
  7/2013 

 
10/2013 
  8/2014 

 
  4/2014 
  3/2015 

(730)  
4-6, Kanda-Surugadai, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japonia 
 

(730)  
2-15-3, Konan, Minato-ku,  
Tokyo, Japonia 
 

9 Mărci  
 
 
 
 
 
 
 
 
Desen/ 
model  
industrial 

033146 
033147 

 
033148 

 
 

035311  
 
 

f 2014 0041 

25238 
25239 

 
25282 

 
 

26790 
 
 

1607 

8/2013 
6/2014 

 
9/2013 
6/2014 

 
8/2014 
5/2015 

 
7/2014 
1/2015 
4/2015 

(730)  
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt  
nr. 180, of. 102, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Mihai Eminescu nr. 42,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

  
 

 

Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, date referitoare la prioritate, numărul titlului de protecţie, numărul 
BOPI, date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului/ date 

referitoare la 
prioritate 

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 

038186 
2016.01.12 

 

- 4/2016 
 

(730)   
CECLU Vitalie, MD 
 
Bd. Dacia nr. 69, bloc 1,  
ap. 52, MD-2026, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
S.C. PARAVION TOUR 
S.R.L., RO 
Palazzo Italia, 39-41  
str. Nicolae Filipescu,  
et. 4, Sector 2, Bucureşti, 
România  

2675 
2016.09.12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Mărci 001699 
1994.05.20 

108946 
1988-05-18 SU 

 
019402 

2006.06.02 
 
 
 

019174 
2006.04.14 

 
 
 

023291 
2008.04.09 

 
 
 
 

024081 
2008.08.08 

 
 
 

023180 
2008.04.21 

 

2R 774 
 
 
 
 

15362 
 
 
 
 

15511 
 
 
 
 

18582 
 
 
 
 
 

19351 
 
 
 
 

19655 
 

12/1994 
  3/2005 
  9/2013 
  4/2014 

 
 
 

  5/2007 
10/2007 
  7/2009 
  9/2013 

 
  6/2007 
11/2007 
12/2010 
  8/2016 

 
11/2008 
  2/2009 
10/2009 
12/2010 
  8/2016 

 
  3/2009 
  2/2010 
12/2010 
  8/2016 

 
11/2009 
  5/2010 
  9/2013 

(730)   
Glaxo Group Limited, GB 
 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex,  
TW8 9GS, England,  
Regatul Unit 
 
 

(730)   
Novartis Pharma AG, 
CH 
Lichtstrasse 35, 4056 
Basel, Elveţia 
  

2678 
2016.09.12 

 

3 Mărci 018154 
2005.11.25 

 
 
 
 
 

018156 
2005.11.25 

 
 
 

018157 
2005.11.25 

 
 
 
 

018155 
2005.11.25 

 
 
 
 

019397 
2006.06.02 

 
 
 

R 14763 
 
 
 
 

 
 

R 14764 
 
 
 

 
R 14765 

 
 
 
 

 
R 14992 

 
 
 
 

 
15359 

 
 

 
 

11/2006 
  4/2007 
  8/2015 
  8/2016 

 
 
 

11/2006 
  4/2007 
  8/2015 
  8/2016 

 
11/2006 
  9/2006 
  4/2007 
  8/2015 
  8/2016 

 
11/2006 
  9/2006 
  6/2007 
  8/2015 
  8/2016 

 
  5/2007 
10/2007 
  8/2016 

 
 

(730)   
Leo Osprey Limited, GB 
 
Frimley Business Park, 
Frimley, Camberley, 
Surrey, GU16 7SR,  
England, Regatul Unit 
 
 

 (730)   
Novartis Pharma AG, 
CH 
Lichtstrasse 35, 4056 
Basel, Elveţia 
 

2679 
2016.09.12 

 



                                                                                                            MD - BOPI 10/2016 

 153

019400 
2006.06.02 

 
 

019814 
2006.08.03 

 
 

019815 
2006.08.03 

 
 

019816 
2006.08.03 

 

15361 
 

 
 

15698 
 

 
 

15699 
 

 
 

15700 
 

  5/2007 
10/2007 
  8/2016 

 
  7/2007 
12/2007 
  8/2016 

 
  7/2007 
12/2007 
  8/2016 

 
  7/2007 
12/2007 
  8/2016 

4 Mărci 020178 
2006.10.17 

 
 

020177 
2006.10.17 

16068 
 
 
 

16295 
 

  9/2007 
  3/2008 

 
 

11/2007 
  4/2008 

(730)  
NEW TONE S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Nichita Smochină  
nr. 29, MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
FARMAPRIM S.R.L., 
MD 
Str. Crinilor nr. 5,  
MD- 4829, Porumbeni, 
Criuleni, Republica  
Moldova  

2683 
2016.09.15 

 

5 Mărci 004865 
1995.07.26 

 
 
 

004965 
1995.10.25 

 
 
 

010204 
2001.04.12 

 

2R 4655 
 
 
 

 
2R 4656 

 
 
 
 

R 8867 
 

11/1996 
  5/1997 
  1/2006 
  8/2015 

 
12/1996 
  5/1997 
  2/2006 
11/2015 

 
  4/2002 
  9/2002 
  4/2016 

(730)   
Southern Comfort 
Properties, Inc.,  
a California corporation, 
US 
4040 Civic Center Drive, 
San Rafael, California 
94903, Statele Unite ale 
Americii 
 

(730)   
Sazerac Brands, LLC,  
a Delaware limited 
liability company, US 
 
10400 Linn Station 
Road, Suite 300,  
Louisville, Kentucky 
40223, Statele Unite  
ale Americii  

2684 
2016.09.16 

 

6 Marcă 019371 
2006.05.23 

 

R 16574 1/2008 
7/2008 
7/2016 

(730)   
FILIMONENCO Elena, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 
21, ap. 1, MD-2012,  
Chişinău, Republica  
Moldova 
 

(730)   
BAS Dumitru, MD 
 
Str. 31 August 1989  
nr. 101, ap. 4, MD-2012, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
  

2686 
2016.09.20 

 

7 Mărci 024279 
2008.09.19 

 
 

024150 
2008.0825. 

 

18505 
 
 
 

18706 
 

 

12/2008 
  9/2009 

 
 

  1/2009 
11/2009 

(730)   
Miller Chemical & Fertilizer 
Corporation, US 
P.O. Box 333, 120 Radio 
Road Hanover,  
Pennsylvania 17331,  
Statele Unite ale Americii 

(730)   
MILLER CHEMICAL & 
FERTILIZER, LLC, US 
P.O. Box 333, 120 Radio 
Road Hanover,  
Pennsylvania 17331, 
Statele Unite ale  
Americii  

2687 
2016.09.20 

 

8 Marcă 013984 
2003.11.26 

 

R 12628 
 

4/2005 
9/2005 
2/2014 

(730)   
VLADRA-COM S.R.L., MD 
Str. Serghei Lazo nr. 36 
"A", MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)   
Julius Blum GmbH, AT 
Industriestraße 1,  
A-6973 Höchst, Austria 
  

2690 
2016.09.23 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Mărci 002814 
1994.09.08 

50829, 
1968.06.26, SU 

 
 

003071 
1994.10.12 
92010026, 

1992.12.10, RU 
 

003013 
1994.10.03 

159985, 
1992.06.08, SU 

 
003030 

1994.10.04 
160756, 

1992.06.19, SU 
 

009572 
2000.08.25 

 

2R 2039 
 
 
 
 
 

2R 2786 
 
 
 
 

2R 3350 
 
 
 
 

2r 3355 
 
 
 
 

r 8092 
 

  9/1995 
  3/2005 
  9/2014 

 
 
 

  8/1995 
  1/1996 
  3/2005 
12/2014 

 
  9/1995 
  3/1996 
  3/2005 
10/2014 

 
  9/1995 
  3/1996 
  3/2005 
10/2014 

 
  2/2001 
  7/2001 
11/2010 

(730)   
The Procter & Gamble 
Company, US 
One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

(730)   
UNILEVER N.V., NL 
 
Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, Olanda  

2691 
2016.09.23 

 

 
 
 

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 Desen / 
model 
industrial 

f 2005 0113 
2005.10.11 

 

2R 880 
 

  6/2006 
  2/2007 
12/2010 
  9/2015 

 

ZAO "SOLNECINÎI 
RAI", RU 
Pl. Tolstogo, nr. 8, 
344037 Rostov-na-
Donu, Federaţia Rusă 
 

OOO "Zolotaia 
Semecica", RU 
Pl. Tolstogo, nr. 8, 
344037 Rostov-
na-Donu,  
Federaţia Rusă 
 

1. Licenţă neex-
clusivă. 
2. Termenul de 
acţiune al con-
tractului de la 
20.09.2016 până 
la 11.10.2020. 
3. Teritoriul de 
acţiune al con-
tractului - Repu-
blica Moldova. 

2685 
2016.09.20 

2 Marcă 013400 
2003.06.10 

 

R 11130   4/2004 
10/2004 
  3/2009 
10/2009 
  4/2011 
10/2013 
11/2013 
  7/2014 

 

(730) 
REAZANOVA Elena, 
MD 
Str. Miron Costin  
nr. 11, bloc 3, ap. 24, 
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(791) 
ORHEI-VIT S.A., 
MD 
Str. Mesager  
nr. 16, MD-2069, 
Chişinău,  
Republica  
Moldova 
  

1. Licenţă neex-
clusivă. 
2. Termenul de 
acţiune al con-
tractului de la 
01.04.2014 până 
la 01.04.2017. 
3. Teritoriul de 
acţiune al con-
tractului - Repu-
blica Moldova. 
 

2688 
2016.09.20 



                                                                                                            MD - BOPI 10/2016 

 155

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Marcă  013400 
2003.06.10 

 

R 11130   4/2004 
10/2004 
  3/2009 
10/2009 
  4/2011 
10/2013 
11/2013 
  7/2014 
 

(730) 
REAZANOVA Elena, 
MD 
Str. Miron Costin nr. 11, 
bloc 3, ap. 24,  
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(791) 
Casa de Comerţ 
VITA S.R.L., MD 
Str. Mesager  
nr. 16, MD-2069, 
Chişinău,  
Republica  
Moldova 
  

1. Licenţă neexclu-
sivă. 
2. Termenul de 
acţiune al contractu-
lui  de la 01.10.2014 
până la 01.10.2017. 
3. Teritoriul de acţi-
une al contractului - 
Republica Moldova. 
 

2689 
2016.09.20 

 
 
 

Contracte de licen ţă modificate 
 

În baza cererii nr. 2933 din 23.05.2016 privind modificarea contractului de licenţă exclusivă  
nr. 1961 din 2012.10.09, referitor la mărcile nr. 19744, IR 640789, IR 791933, IR 865295, încheiat în-
tre licenţiarul Boguslavscaia Karina Irekovna, RU şi licenţiatul Otkrîtoe Akţionernoe Obşcestvo ”Nefis 
Kosmetiks” - Kazanskii himicheskii kombinat imeni M. Vahitova (mîlovarennîi i svecinoi zavod nr. 1 
bîvşih Krestovnicovîh), RU, se acceptă modificările în contract prin modificarea datelor după cum ur-
mează: 

1.1. Se prelungeşte termenul de valabilitate a contractului până la data de 09.10.2017. 
1.2. Se modifică denumirea Licenţiatului după cum urmează: Publicinoe Akţionernoe 

Obşcestvo "Nefis Kosmetiks" - Kazanskii himicheskii kombinat imeni M. Vahitova (mîlovarennîi i 
svecinoi zavod nr. 1 bîvşih Krestovnicovîh), RU. 

 
 
 
 

FA9A  Lista cererilor de brevet de inven ţie retrase  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  

de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(41)   
Nr. BOPI 

Art.   

1 AU a 2013 0089 2012.05.01 5/2014 art. 51(2) 

2 US a 2013 0098 2012.06.01 6/2014 art. 51(2) 
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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 2011 0074 2011.07.15 4/2013 art. 11 

2 MD a 2016 0054 2016.05.13 - art. 33(9) 

3 MD a 2016 0045 2016.04.18 - art. 32 

 
 
 

MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilir e) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3199 a 2006 0101 2006.03.27 2016.03.27 

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

3724 a 2008 0068 2008.03.07 2016.03.07 

3 "VLANIX - SM" S.R.L., MD 3777 a 2008 0065 2008.03.06 2016.03.06 

4 ÎNTREPRINDEREA DE CERCETĂRI  
ŞI PRODUCŢIE "MICROFIR TEHNOLOGII  
INDUSTRIALE" S.R.L., MD 

3786 a 2007 0064 2007.03.17 2016.03.17 

5 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4185 a 2011 0020 2011.03.03 2016.03.03 

6 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 
MD 

4266 a 2011 0026 2011.03.17 2016.03.17 
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FA9Y Lista cererilor de brevet de inven ţie  

de scurt ă durat ă retrase 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, 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 0105 2015.07.28 - art. 51(6) 

2 MD s 2016 0056 2016.04.14 - art. 56 

 
 
 

FC9Y Lista cererilor de brevet 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 2016 0049 2016.03.31 - art. 32 

2 MD s 2015 0111 2015.08.12 - art. 12(2) 

3 MD s 2016 0033 2016.03.09 - art. 32 

4 MD s 2016 0027 2016.02.25 - art. 33(9) 

 
 
 

MM9Y Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă a căror 
valabilitate a încetat înainte de termen prin neach itarea  

taxei de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68 
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilir e) 

 
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 

Data  
încetării  

valabilităţii 
1 2 3 4 5 6 

1 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

355 s 2010 0217 2010.12.22 2015.12.22 

2 INSTITUTUL DE GENETICĂ  
ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

365 s 2011 0009 2011.01.10 2016.01.10 

3 CEAPA Grigore, MD;  
ELISEI Constantin, MD 

376 s 2010 0212 2010.12.16 2015.12.16 
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1 2 3 4 5 6 

4 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

388 s 2011 0002 2010.12.22 2015.12.22 

5 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

397 s 2010 0216 2010.12.22 2015.12.22 

6 ELISEI Constantin, MD 410 s 2010 0211 2010.12.07 2015.12.07 

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

412 s 2011 0013 2011.01.13 2016.01.13 

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

416 s 2011 0017 2011.01.18 2016.01.18 

9 UNIVERSITATEA TEHNICĂ  
A MOLDOVEI, MD 

420 s 2011 0010 2011.01.11 2016.01.11 

10 INSTITUTUL NAŢIONAL  
DE CERCETĂRI ECONOMICE  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD; 
KOHANOVSKI Gheorghi, MD;  
BAJURA Tudor, MD 

432 s 2011 0005 2010.12.29 2015.12.29 

11 UNIVERSITATEA TEHNICĂ  
A MOLDOVEI, MD 

444 s 2010 0213 2010.12.17 2015.12.17 

12 UNIVERSITATEA TEHNICĂ  
A MOLDOVEI, MD 

445 s 2011 0011 2011.01.11 2016.01.11 

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

451 s 2011 0016 2011.01.14 2016.01.14 

14 CEBAN Emil, MD;  
RUDIC Valeriu, MD;  
BANOV Pavel, MD;  
GALESCU Andrei, MD 

520 s 2011 0192 2011.12.06 2015.12.06 

15 TIMIRGAZ Valerii, MD;  
CONDREA Eugeniu, MD 

795 s 2014 0006 2014.01.16 2016.01.16 

16 PRIDA Ivan, MD 810 s 2013 0211 2013.12.16 2015.12.16 

17 GROPPA Stanislav, MD 823 s 2014 0001 2014.01.02 2016.01.02 

18 CIUMAC Vitalii, MD;  
CIUMAC Alexandr, MD 

828 s 2014 0003 2014.01.13 2016.01.13 

 
 
 

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) 
Î 

Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 

1 033942 2013.10.31 2016.09.02 Art 44 (4) b 2/2014 

2 035470 2014.07.14 2016.09.22 Art 44 (4) a 10/2014 

3 035800 2014.09.18 2016.09.22 Art 44 (4) a 11/2014 

4 035801 2014.09.18 2016.09.22 Art 44 (4) a 11/2014 

5 036035 2014.10.31 2016.09.22 Art 44 (4) a 1/2015 

6 036241 2014.12.11 2016.09.22 Art 44 (4) a 3/2015 

7 036242 2014.12.11 2016.09.22 Art 44 (4) a 3/2015 

8 036278 2014.12.17 2016.09.22 Art 44 (4) a 3/2015 
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1 2 3 4 5 6 

9 036809 2015.04.01 2016.09.15 Art 44 (4) a 6/2015 

10 036822 2015.04.03 2016.09.02 Art. 44 (1) 7/2015 

11 036856 2015.04.08 2016.09.15 Art 44 (4) a 5/2015 

12 036869 2015.04.10 2016.09.15 Art 44 (4) a 5/2015 

13 039126 2016.07.13 2016.09.15 Art. 44 (1) 8/2016 
 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data adoptării deciziei  

de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

 
Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(730) 
Solicitant, 

cod ST.3 OMPI 

Data expedierii  
deciziei  

de respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 037018 2015.05.13 ECOLIGHT CERCHES Eugeniu, MD 2016.09.05 8/2015 

2 037125 2015.06.02 AVOCATUL FAMILIEI 
TALE 

ENACHI Vitalie, MD 2016.09.16 7/2015 

3 037292 2015.07.09 PAMAPOL ® PAMAPOL S.A., PL 2016.09.30 8/2015 

4 037303 2015.07.10 COMFORT CEPOI Victor, MD 2016.09.30 10/2015 

5 037304 2015.07.10 LEVENS CEPOI Victor, MD 2016.09.30 10/2015 

6 037477 2015.08.17 CERESIT CERMICOM S.R.L., MD 2016.09.14 9/2015 

7 037482 2015.08.19 BC COMERŢBANK COMERŢBANK S.A.,  
bancă comercială, MD 

2016.09.14 9/2015 

8 037486 2015.08.17 RELEASE British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

2016.09.30 12/2015 

9 037504 2015.08.20 ASUS ZENFLASH ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, TW 

2016.09.30 12/2015 

10 037551 2015.09.09 ELEMENTE STRATAN Constantin, MD 2016.09.05 10/2015 

11 037572 2015.09.15 BESTTRAVEL BT TRAVEL S.R.L., MD 2016.09.05 11/2015 

12 037574 2015.09.15 SMILE DENT CLINICĂ 
STOMATOLOGICĂ 

VETRILĂ Vadim, MD 2016.09.30 12/2015 

13 037616 2015.09.17 STOLICHNAYA 
VODKA IMPORTED 
PREMIUM 

ZOLOTOI AIST S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
fabrică de vinuri şi coniacuri, 
MD 

2016.09.30 10/2015 

14 037623 2015.09.21 TECNO TECNO TELECOM (HK) 
LIMITED, HK 

2016.09.30 10/2015 

15 037658 2015.09.25 CAUTPIESE BUZA Ivan, MD 2016.09.13 12/2015 

16 037661 2015.09.29 NEW YORK R 
BLENDING THE 
CULTURES WITH 
FOOD & DRINKS 

LEOGRAND HOTEL S.R.L., 
MD 

2016.09.05 11/2015 

17 037702 2015.10.07 GREEN LINE MAMALIGA Veaceslav, MD 2016.09.30 11/2015 

18 037749 2015.10.19 INFINIX INFINIX TECHNOLOGY 
LIMITED, HK 

2016.09.14 11/2015 

19 037803 2015.10.28 ARMEISKIE 
ARMEISCHIE 

GOGU Marin, MD 2016.09.30 11/2015 

20 037867 2015.11.05 IQ PUZZLE GEEK TOYS S.R.L., MD 2016.09.30 12/2015 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv  
termenul de gra ţie) conform art. 16 (5) din Legea  

nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  

numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi adresa,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Nr. 

înregistrării 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular şi adresa, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 4175 005306 DELICIOS 2016.03.26 NATUR BRAVO S.A., MD 

Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 16,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

2 R 4176 005307 NATUR BRAVO 2016.03.26 NATUR BRAVO S.A., MD 
Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 16, 
MD-2004, Chișinău, Republica Moldova 

3 R 4572 005207 HELPIN 2016.03.01 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

4 R 4791 005267 BAILEYS 2016.03.14 R & A Bailey & Co, IE 
Nangor House, Western Estate, Dublin 12, 
Irlanda 

5 R 4793 005318 COOL'EM 2016.03.28 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

6 R 4805 005294 MAISGARD 2016.03.25 MONSANTO TECHNOLOGY LLC,  
a Delaware Limited Liability Company, US 
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 
Missouri, Statele Unite ale Americii 

7 R 4822 005348 MASSENGILL 2016.03.26 Medtech Products Inc., US 
Incorporated in the state of Delaware, United 
States of America, 660 White Plains Road, 
Tarrytown, New York 10591,  
Statele Unite ale Americii 

8 R 4855 005263 CIMIŞLIA 2016.03.14 CIMIŞLIA S.A., agrofirmă, MD 
Str. Vasile Alecsandri, nr. 77,  
MD-4100, Cimişlia, Republica Moldova 

9 R 4910 005245 IALTOP 2016.03.05 IALTOP S.A., întreprindere  
de aprovizionare şi desfacere, MD 
MD-6826, Sociteni, Ialoveni,  
Republica Moldova 

10 R 4932 005230 FABERGE 2016.03.01 FABERGE LIMITED, KY 
Walker House, PO Box 908GT, Mary Street, 
George Town, Grand Cayman,  
Insulele Caimane 

11 R 5007 005338 PAGMA 2016.03.25 PAGMA S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Str. Miron Costin nr. 11, bloc 4, ap. 79,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

12 R 5053 005372 ARISTOCRAT  
АРИСТОКРАТ 

2016.03.15 VALERIA  S.R.L., firmă, MD 
Str. Dacia nr. 1, MD-5825, Mîndreşti,  
Teleneşti, Republica Moldova 

13 13723 018325 Z 
ZERNOFF 

2015.12.23 ZERNOFF S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Grenoble nr. 161 A,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

14 14141 018906 DEUS-VIN 2016.03.15 INSPECTORATUL FISCAL DE STAT  
pe mun. CHIŞINĂU, MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 9, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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15 14351 019078 Marcă figurativă 2016.03.30 HIDROCHIM S.R.L., MD 

Str. Cojocarilor nr. 18, ap. 4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

16 14446 018999 Marcă 
tridimensională 

2016.03.15 TOMAI-VINEX S.A.,  
întreprindere mixtă moldo-irlandeză, MD 
MD-6116, Tomai, Ceadîr-Lunga,  
Republica Moldova 

17 14447 019000 Marcă 
tridimensională 

2016.03.15 TOMAI-VINEX S.A.,  
întreprindere mixtă moldo-irlandeză, MD 
MD-6116, Tomai, Ceadîr-Lunga,  
Republica Moldova 

18 14448 018954 WINNER  
ORIGINAL  
DRINKS 

2016.03.29 Annata-Plus S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Albişoara nr. 80, bloc 3, ap. 92,  
MD-2074, Chişinău, Republica Moldova 

19 14449 018953 Ночной  
Задор 

2016.03.29 Annata-Plus S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Albişoara nr. 80, bloc 3, ap. 92,  
MD-2074, Chişinău, Republica Moldova 

20 15126 018865 GAZANTE 2016.03.06 INSPECTORATUL FISCAL DE STAT  
pe mun. CHIŞINĂU, MD 
Str. Cosmonauţilor nr. 9,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

21 15135 018878 CAT 2016.03.01 CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 

22 15138 018881 CAT 2016.03.01 CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 

23 15139 018882 CAT 2016.03.01 CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street PEORIA, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 

24 15141 018903 Marcă figurativă 2016.03.07 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

25 15142 018904 ARIEL 2016.03.07 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

26 15143 018977 NOVODESSCAIA 2016.03.10 Debut-Sor S.R.L., MD 
Str. Cosăuţi nr. 6,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 

27 15147 018868 Marcă figurativă 2016.03.02 VALTER-GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Pavel Boţu nr. 8, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

28 15149 018870 KONKA 2016.03.01 LUMEA ELECTRONICII S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 91,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

29 15150 018871 THOMAS 2016.03.01 LUMEA ELECTRONICII S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 91,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

30 15151 018828 Marcă  
tridimensională 

2016.03.07 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,  
Republica Moldova 

31 15152 018830 FATA MEA 2016.03.07 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni,  
Republica Moldova 

32 15154 018933 DANDAR 2016.03.09 DANDAR S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Băcioii Noi nr. 14,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

33 15155 018943 Saff ® 2016.03.23 SAF. F. & Co S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 7, bloc. 2, ap. 36,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

34 15192 018934 CIŞMEAUA  
CĂLUGĂRULUI 

2016.03.01 VICAM S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Str. Bucureşti nr. 67,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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35 15195 018833 Marcă figurativă 2016.03.06 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, MD 

Str. Academiei nr. 5,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

36 15205 018976 REDOX 2016.03.22 SPORT-LINE S.R.L., MD 
Str. Teilor nr. 6, ap. 70,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

37 15226 018886 AROMA 
design 

2016.03.02 CIOBANU Serghei, MD 
Bd. Moscova nr. 17, bloc 1, ap. 101,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

38 15227 018891 Marcă figurativă 2016.03.02 ROBERT KOCH, asociaţie obştească pentru 
susţinerea bolnavilor de tuberculoză, MD 
Str. Octavian Goga nr. 19, ap. 4,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

39 15228 018899 RIO 2016.03.06 Good Luck S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Studenţilor nr. 7, bloc 5,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

40 15229 018932 HORA 
MOLDOVENEASCĂ 

2016.03.17 VINAGROPROFIT S.R.L., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18, bir. 115,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

41 15230 018938 Mobilogic 2016.03.14 S.C. MOBILOGIC S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 55,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

42 15231 018942 EVDOKIA 2016.03.09 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99, 
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

43 15232 018944 GB & Co 2016.03.13 GB & Co S.R.L.,  
societate comercială, companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

44 15234 018950 ARMADA 2016.03.09 SOFOS-AGRO S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Bd. Dacia nr. 38, bloc 3, ap. 106,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

45 15235 018951 ARCADIA 2016.03.09 SOFOS-AGRO S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Bd. Dacia nr. 38, bloc 3, ap. 106 ,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

46 15236 018952 AMBASSADOR 2016.03.09 SOFOS-AGRO S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Bd. Dacia nr. 38, bloc 3, ap. 106 ,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

47 15237 018957 CAŞELOT 2016.03.14 FRUCTALIA S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Traian nr. 17,  
MD-4300, Căuşeni, Republica Moldova 

48 15240 018961 VALEMA 2016.03.29 VALEMA PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 3, ap. 42,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

49 15241 018965 ATAMANSCAIA 2016.03.09 Debut-Sor S.R.L., MD 
Str. Cosăuţi nr. 6,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 

50 15243 018969 e  
TelCom 

2016.03.10 ZARECINEVA Svetlana, MD 
Str. Bulgară nr. 39, c/p 393,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

51 15244 018970 SUPER 
8 

MOTEL 

2016.03.10 Super 8 Motels, Inc., US 
1 Sylvan Way, Parsippany NJ 07054,  
Statele Unite ale Americii 

52 15245 018971 SUPER 
8 

HOTEL 

2016.03.10 Super 8 Motels, Inc., US 
1 Sylvan Way, Parsippany NJ 07054,  
Statele Unite ale Americii 

53 15248 018974 HMS 2016.03.22 SPORT-LINE S.R.L., MD 
Str. Teilor nr. 6, ap. 70,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 
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54 15250 018984 ЯЛОВЕНСКИЙ 

ПОГРЕБОК 
2016.03.27 VINURI-IALOVENI S.A., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 4,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

55 15252 018989 NXSET 2016.03.14 KOSS CORPORATION, US 
4129 North Port Washington Avenue, 
Milwaukee, Wisconsin 53212-1052,  
Statele Unite ale Americii 

56 15254 018992 VATA  
HIDROFILA  

TIP BC 

2016.03.21 BEZER Iurie, MD 
Str. Ion Neculce nr. 1, bloc 2, ap. 39,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

57 15256 018996 LOZOVAN 2016.03.15 API S.A., MD 
Str. 31 August nr. 2,  
MD-3500, Orhei, Republica Moldova 

58 15257 018997 LOZOWINE 2016.03.15 API S.A., MD 
Str. 31 August nr. 2,  
MD-3500, Orhei, Republica Moldova 

59 15258 018998 LOZAWINE 2016.03.15 API S.A., MD 
Str. 31 August nr. 2,  
MD-3500, Orhei, Republica Moldova 

60 15262 019002 GREY GOOSE 
VODKA 

2016.03.15 Bacardi & Company Limited, a corporation 
organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein, LI 
Aeulestrasse 5, Vaduz, Liechtenstein 

61 15266 019021 SĂTESC 2016.03.16 Debut-Sor S.R.L., MD 
Str. Cosăuţi nr. 6,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 

62 15269 019025 Melisa 2016.03.17 PEEV Viorica, MD 
Str. Ginta Latină nr. 21, bloc 1, ap. 31,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

63 15270 019027 GUSTUL TĂU! 2016.03.17 Debut-Sor S.R.L., MD 
Str. Cosăuţi nr. 6,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 

64 15271 019029 kitekat 2016.03.17 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia, 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

65 15273 019031 REGIDRIN  
РЕГИДРИН 

2016.03.17 Orion Corporation, FI 
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda 

66 15274 019032 REHYDROL  
РЕХИДРОЛ 

2016.03.17 Orion Corporation, FI 
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlanda 

67 15275 019033 AG  
ANDRIMAR  

GRUP 

2016.03.20 ANDRIMAR GRUP S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 2, ap. 13,  
MD-2701, Căuşeni, Republica Moldova 

68 15276 019037 DEBUTSORSCAIA 2016.03.20 Debut-Sor S.R.L., MD 
Str. Cosăuţi nr. 6,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 

69 15278 019039 CRAMPOANE 2016.03.20 Maurt S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

70 15289 019053 ë 2016.03.30 SOROCHIN Roman, MD 
Str. Bulgară nr. 41, ap. 26,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

71 15291 019066 PRAKTIKER 2016.03.27 PRAKTIKER Bau-und  
Heimwerkermarkte AG, DE 
Am Tannenwald 2, 66459 Kirkel, Germania 

72 15292 019100 ПОЛНОЧНЫЙ 
МАРАФОН 

2016.03.30 LUXOCHIM S.R.L., MD 
Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

73 15293 019101 ЗОЛОТОЙ 
ПОДАРОК 

2016.03.30 LUXOCHIM S.R.L., MD 
Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

74 15294 019102 ВЕСНЯНКА 2016.03.30 LUXOCHIM S.R.L., MD 
Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 
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75 15295 019103 ВЕСЕННИЙ 

ЦВЕТОК 
2016.03.30 LUXOCHIM S.R.L., MD 

Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

76 15296 019105 REGAL 
IMPRESSION 

2016.03.30 LUXOCHIM S.R.L., MD 
Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

77 15297 019109 MAGIE ROUGE 2016.03.30 LUXOCHIM S.R.L., MD 
Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

78 15298 019111 ГОРТЕНЗИЯ 2016.03.30 LUXOCHIM S.R.L., MD 
Str. Gh. Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

79 15299 019121 R  
ROBIN 

2016.03.30 PARADIS-ZOO S.R.L., MD 
Str. 31 August 1989 nr. 121,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

80 15301 019127 CORANCOR 
ЗЕРКАЛО СТЕКЛО 

2016.03.30 CORANCOR S.R.L., firmă, MD 
Str. Miron Costin nr. 22, ap. 44,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

81 15383 019007 Этма  2016.03.20 GRUPA VADVAS S.A., firmă, MD 
Str. Uzinelor nr. 90 "C",  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

82 15396 018866 ECOPRIM 2016.03.02 ECOPRIM S.R.L., societate comercială, MD 
Str-la Molocanilor nr. 14,  
MD-2011, Codru, Chişinău,  
Republica Moldova 

83 15398 019041 PANONIA 2016.03.21 PAVELESCU Dorin, MD 
Str. George Enescu nr. 40A,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

84 15399 019074 B.M. 
A.V. 

2016.03.31 BUCUREANU Valentin, MD 
Str. Socoleni nr. 11, bloc 1, ap. 14,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

85 15433 018945 REGELE  
GUSTULUI 

2016.03.09 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1,  
MD-2084, Cricova, Chişinău,  
Republica Moldova 

86 15434 019072 ФРЕСКА 
FRESCA 

2016.03.28 MORARU Nicolae, MD 
Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 24,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

87 15436 019079 EXIMOL 2016.03.30 EXIMIUS S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Burebista nr. 36, ap. 59,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

88 15467 018925 MOŞ ZAHARIA 
Dulce ca zahărul! 

2016.03.24 Target Group WorldWide S.R.L., MD 
Str. Tadeus Malinovschi nr. 16,  
MD-2019, Codru, Chişinău,  
Republica Moldova 

89 15470 019067 БРОНХОЛЮКС 
BRONCHOLUX 

2016.03.30 DEPOFARM S.R.L., MD 
Str. Arteziană nr. 13,  
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

90 15492 019119 CALLIGRAF 2016.03.31 Ihtus-Grup S.R.L., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 81, ap. 6,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

91 15493 019136 BIG BROTHERS 
BIG SISTERS 

2016.03.31 Big Brothers - Big Sisters of America,  
corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor Districtului Columbia, US 
230 North Thirteenth Street, Philadelphia, PA 
19107, Statele Unite ale Americii 

92 15494 019137 Marcă figurativă 2016.03.31 Big Brothers - Big Sisters of America,  
corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor Districtului Columbia, US 
230 North Thirteenth Street, Philadelphia, PA 
19107, Statele Unite ale Americii 

93 15653 019135 un  
UNGUREANU ART 

2016.03.31 UNGUREANU ART S.R.L., MD 
Bd. Moscova nr. 18, ap. 49,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
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94 15662 019073 DIZAO 2016.03.28 EXAMONE ENTERPRISES LTD, CY 

Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 
5th floor P.C. 3021, Limassol, Cipru 

95 15733 018978 centru comercial 
Arizona 

2016.03.13 GARICOM  S.R.L., MD 
Bd. Dacia nr. 42/2, ap. 62,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

96 15868 019005 Русма  2016.03.20 GRUPA VADVAS S.A., firmă, MD 
Str. Uzinelor nr. 90 "C",  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

97 15926 018930 Căsuţa 2016.03.23 SAF. F. & Co S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 7, bloc. 2, ap. 36,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

98 15946 018907 ElectroniX 2016.03.16 CONTRAST-PLUS S.R.L., MD 
Str. Chişinău nr. 22,  
MD-3401, Hânceşti, Republica Moldova 

99 16031 018988 TUGO 2016.03.14 KOSS CORPORATION, US 
4129 North Port Washington Avenue, 
Milwaukee, Wisconsin 53212-1052,  
Statele Unite ale Americii 

100 16032 019052 TOTAL-ART-NIC 2016.03.24 WYNE & PARTNERSHIPS ESPANOLA,  
SL, ES 
Sevilla, Gines-41960, AV Colon 1, Spania 

101 16175 018955 НАТУРАЛЬНЫЙ 
СИДР 

ЯБЛОЧНЫЙ 
ГАЗИРОВАННЫЙ 

СЛАДКИЙ 
Столовый 

No. 1 

2016.03.29 Annata-Plus S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Albişoara nr. 80, bloc 3, ap. 92,  
MD-2074, Chişinău, Republica Moldova 

102 16176 018956 ARAŞ 2016.03.14 APROVET-IMPORT S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Traian nr. 17,  
MD-4300, Căuşeni, Republica Moldova 

103 16177 019051 Smart Buy 2016.03.24 ARTSANA-COSMETIC S.R.L., MD 
Calea Ieşilor nr. 61, bloc 2, ap. 142,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

104 16217 018874 NG novaglass 2016.03.01 FEDULA Iuri, MD 
Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 19, ap. 47, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

105 16218 018980 DAR DE MIERE 2016.03.17 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

106 16219 018981 DAR DE MENTĂ 2016.03.17 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

107 16305 018875 Петрофлекс  2016.03.01 FEDULA Iuri, MD 
Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 19, ap. 47, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

108 16306 019047 Phiolent  
Фиолент  

2016.03.30 TEOCOM-LUX S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 67,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

109 16425 018867 BEERKA 2016.03.03 ECOPRIM-PRO S.R.L., MD 
Str. Academiei nr. 17, ap. 15,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

110 16506 018884 POWER EDGE 2016.03.01 CATERPILLAR INC., US 
100 N.E. Adams Street, PEORIA, IL 61629, 
Statele Unite ale Americii 

111 16508 018968 PC2FAX 2016.03.10 GHERASIM Alexandru, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 26, ap. 4,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

112 16509 018995 Marcă figurativă 2016.03.17 AQUARELLE S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 54, ap. 66,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 
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113 16510 019050 PUBLIC 2016.03.28 BRODSKY Iulia, MD 

Str. G. Alexandrescu nr. 17, ap. 122,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

114 16555 018927 BAU MIX  
pentru profesionişti 

2016.03.13 RUSSU Augustin, RO 
Str. Erou Iancu Nicolae nr. 10B,  
077190 Voluntari, Ilfov, România 

115 16680 018994 aquarelle  
Мой любимый 

журнал! 

2016.03.17 AQUARELLE S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 54, ap. 66,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

116 16826 018937 E  
ERGOLEMN 

2016.03.09 ERGOLEMN S.R.L., MD 
Str. Bogdan-Voievod nr. 6/1, ap. 13,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

117 17156 018890 БЕРËЗКА 2016.03.06 ECOPRIM-PRO S.R.L., MD 
Str. Academiei nr. 17, ap. 15,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

118 17216 019059 Secărica  
cu miere 

2016.03.30 ALCOLUX S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei,  
Republica Moldova 

119 17217 019060 Secărică  
cu lămîie 

2016.03.30 ALCOLUX S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei,  
Republica Moldova 

120 17292 019064 DIVIZION 2016.03.28 COJOCARU Ruslan, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

121 17839 019035 FOTO  
TORT 

2016.03.20 POIAN Petru, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 66, bloc 1, ap. 3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora  
expir ă în martie 2017 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111)  
Nr.  

înregistrării 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 R 5164 006283 Schuh  
BECKER 

2017.03.10 BECHER Valeriu, MD 

2 R 5510 006310 ROHO 2017.03.19 ROHO, INC., US 

3 R 5513 006358 asics 2017.03.28 ASICS CORPORATION, JP 

4 R 5524 006319 ЭЛЕГИЯ 2017.03.12 CEMA S.A., societate mixtă  
moldo-ceho-americană, MD 

5 R 5525 006279 UFT 2017.03.06 TAIHO PHARMACEUTICAL  
CO., LTD.,  
a corporation established under  
the laws of Japan, JP 

6 R 5538 006292 Marcă figurativă 2017.03.11 KELLOGG COMPANY, US 

7 R 5539 006267 FROSTIES 2017.03.03 KELLOGG COMPANY, US 

8 R 5561 006317 РИНА 2017.03.12 CEMA S.A., societate mixtă  
moldo-ceho-americană, MD 

9 R 5562 006318 КАПРИЗ 2017.03.12 CEMA S.A., societate mixtă  
moldo-ceho-americană, MD 

10 R 5572 006277 Sputnik 2017.03.06 PETERSBURG PRODUCTS INTER-
NATIONAL ZAO, RU 



                                                                                                            MD - BOPI 10/2016 

 167

 

1 2 3 4 5 6 

11 R 5573 006278 СПУТНИК 2017.03.06 PETERSBURG PRODUCTS INTER-
NATIONAL ZAO, RU 

12 R 5577 006321 ROSINEN 2017.03.12 CEMA S.A., societate mixtă  
moldo-ceho-americană, MD 

13 R 5579 006324 OREGON 2017.03.20 Blount, Inc., a Delaware corporation, 
US 

14 R 5591 006273 Fructe-Dar 2017.03.05 LACTALIS-ALBA S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, companie, MD 

15 R 5592 006274 alba 2017.03.05 LACTALIS-ALBA S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, companie, MD 

16 R 5597 006284 BABY- DRY 2017.03.10 The Procter & Gamble Company, US 

17 R 5606 006289 ROMOZIN 2017.03.11 GLAXO GROUP LIMITED, GB 

18 R 5610 006341 EA  
EURO ALCO  
ЭКСТРА ПЛУС 

2017.03.24 EURO-ALCO S.A., MD 

19 R 5611 006361 TETRA PRISMA 2017.03.28 TETRA LAVAL HOLDINGS & 
FINANCE S.A., CH 

20 R 5621 006352 Marcă figurativă 2017.03.26 Henkel AG & Co. KGaA, DE 

21 R 5622 006354 Marcă figurativă 2017.03.26 Henkel AG & Co. KGaA, DE 

22 R 5635 006348 ВОДОЛЕЙ VĂRSĂTORUL 2017.03.26 VINALAX EI S.R.L., MD 

23 R 5636 006349 ЧЕРНЫЙ МОНАХ  
CĂLUGĂR NEGRU 

2017.03.26 VINALAX EI  S.R.L., MD 

24 R 5637 006443 9 Жизней 2017.03.10 Big Heart Pet Brands, US 

25 R 5638 006444 9 LIVES 2017.03.17 Big Heart Pet Brands, US 

26 R 5646 006490 duplo 2017.03.27 LEGO Juris A/S, DK 

27 R 5674 006492 DIPS 2017.03.28 Perfetti Van Melle SpA, IT 

28 R 5692 006294 Eisai 2017.03.12 Eisai R&D Management Co., Ltd., JP 

29 R 5739 006297 NOROC 2017.03.13 NOROC S.A., MD 

30 R 5740 006309 WASA 2017.03.18 Lysoform Pharma GmbH & Co. 
Verwaltungs KG, DE 

31 R 5834 006305 МАРТ 2017.03.18 MAPT S.A., întreprindere mixtă, MD 

32 R 5852 006271 Marcă figurativă 2017.03.05 OLENTINA S.R.L., MD 

33 R 5890 006359 Marcă figurativă 2017.03.28 ASICS CORPORATION, JP 

34 R 5891 006360 asics 2017.03.28 ASICS CORPORATION, JP 

35 R 6002 006333 Marcă figurativă 2017.03.19 FLAUTEX S.A., MD 

36 R 6010 006290 PYLORID 2017.03.11 GLAXO GROUP LIMITED, GB 

37 R 6011 006491 Chupa 2017.03.27 Perfetti Van Melle SpA, IT 

38 R 6112 006356 Marcă figurativă 2017.03.28 CENTRUL NAŢIONAL  
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE MEDICINĂ  PREVENTIVĂ, MD 

39 R 6124 006327 PROME 
TEU 

2017.03.21 AROMA S.A., MD 

40 R 6221 006406 Trifeşti 2017.03.26 TRIFEŞTI S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

41 R 6985 006357 Marcă figurativă 2017.03.28 ASICS CORPORATION, JP 

42 R 7003 006307 Vitis-Hînceşti 2017.03.18 VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD 

43 R 7625 006308 VICTORIA 2017.03.18 VITIS HÎNCEŞTI S.A., MD 

44 15875 020910 EXCLUSIV 2017.03.22 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
întreprindere mixtă moldo-română, MD 

45 16088 020775 СВОИ  
SVOI 

2017.03.07 CRASULEA Nicolai, MD 

46 16408 020788 TE  
TEHELECTRO-SV 

2017.03.26 TECHELECTRO-SV S.R.L., MD 

47 16409 020814 EXCELENŢA 
FACE DIFERENŢA 

2017.03.01 Moldagroproduct S.R.L., MD 

48 16413 020835 Marcă figurativă 2017.03.01 ASICS Corporation, JP 

49 16414 020836 Marcă figurativă 2017.03.01 ASICS Corporation, JP 

50 16415 020837 a asics 2017.03.01 ASICS Corporation, JP 
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51 16416 020865 DEN DRAGON 2017.03.21 VUSUAL GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

52 16417 020903 ROCKWOOL® 2017.03.20 Rockwool International A/S, DK 

53 16418 020940 ICE QUEEN 2017.03.30 BUZĂ Serghei, MD 

54 16454 020804 OBIECTIV 2017.03.27 SELECTCANAL-TV S.R.L., MD 

55 16458 020822 TEKSAMEN 2017.03.01 Ahmet Melih Şahin, TR 

56 16459 020823 ENFOXIM 2017.03.01 Ahmet Melih Şahin, TR 

57 16460 020824 CEFSON 2017.03.01 Ahmet Melih Şahin, TR 

58 16461 020825 PIKCEF 2017.03.01 Ahmet Melih Şahin, TR 

59 16462 020827 A Asfarma 2017.03.01 Ahmet Melih Şahin, TR 

60 16463 020828 AMPISID 2017.03.01 Ahmet Melih Şahin, TR 

61 16465 020832 НАШ КУЛИНАР 2017.03.01 PIT Yevheniy, UA 

62 16466 020839 SICRES  
TELECOM  

СОЕДИНЯЕМ  
С УСПЕХОМ! 

2017.03.06 SICRES S.R.L., MD 

63 16467 020840 Exclusive  
SALON 

2017.03.02 OUŞ Igor, MD 

64 16468 020850 ATTENTO 2017.03.02 Berlin-Chemie AG, DE 

65 16469 020851 5 MMMMM 2017.03.20 CINCI MEŞTERI S.R.L., MD 

66 16470 020856 CA 2017.03.06 Gosudarstvennoe predpriiatie 
obiedinenie "Artemsoli", UA 

67 16471 020860 Shardo ® 2017.03.12 GAZEA Ana, MD 

68 16472 020869 DUBAS 2017.03.16 BUKET MOLDAVII,  
societate pe acţiuni de tip închis, MD 

69 16473 020874 NAILBAR 2017.03.15 MORARU Nicolae, MD 

70 16474 020876 AEROVAC G 2017.03.15 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., 
AR 

71 16475 020877 ADOLCAS 2017.03.15 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., 
AR 

72 16476 020878 ALGISPRAY 2017.03.15 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., 
AR 

73 16477 020881 CARRIER 2017.03.15 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., 
AR 

74 16478 020883 FACTOR DERMICO 2017.03.15 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., 
AR 

75 16479 020885 PELMEC 2017.03.15 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., 
AR 

76 16481 020895 FORTLOCK 2017.03.28 CROHIN Iurie, MD 

77 16482 020896 ЭСПУМИЗАН 2017.03.16 Berlin-Chemie AG, DE 

78 16484 020922 DEVOTION 2017.03.26 COLESNICENCO Tatiana, MD 

79 16485 020923 TEHNO  
INDUSTRIE 

2017.03.28 Tehnoindustrie S.R.L., MD 

80 16486 020930 Marcă figurativă 2017.03.27 Wyeth LLC, US 

81 16487 020931 SOBRANIE 2017.03.27 Gallaher Limited, GB 

82 16488 020932 ÖZGÜNSAN 2017.03.28 PORCESCU Igor, MD 

83 16489 020934 TEN GROUP 2017.03.28 VIERU Călin, MD 

84 16596 020792 Дaнa 2017.03.23 DANA S.A., MD 

85 16633 020779 CASA PÎINII 2017.03.13 BANTAŞ Iurie, MD 

86 16634 020781 Pramerica 2017.03.13 The Prudential Insurance Company  
of America, corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
New Jersey, US 

87 16635 020796 BMG 2017.03.02 BOICO Mihail, MD 

88 16638 020841 FLUTINEX 2017.03.12 Ahmet Melih Şahin, TR 

89 16639 020848 COORS LIGHT 2017.03.02 Coors Brewing Company, US 

90 16640 020849 ELAVIA 2017.03.02 Berlin-Chemie AG, DE 

91 16641 020855 CASA MARE 2017.03.12 La Roma Club S.R.L., firmă, MD 

92 16642 020867 ESIS 2017.03.12 Chubb Limited, CH 

93 16643 020868 LATICRETE 2017.03.12 Laticrete International, Inc., US 
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94 16644 020879 BIGETRIC 2017.03.15 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., 
AR 

95 16645 020882 ERITROBRON  
FORTE 

2017.03.15 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., 
AR 

96 16646 020897 ESPUMISAN 2017.03.16 Berlin-Chemie AG, DE 

97 16647 020901 SEEDKARE 2017.03.19 MacDermid Agricultural Solutions 
Holdings B.V., US 

98 16648 020902 ELASTIQ 2017.03.19 MacDermid Agricultural Solutions 
Holdings B.V., US 

99 16649 020921 SQUIRREL 2017.03.26 COLESNICENCO Tatiana, MD 

100 16650 020954 CG CARAGON 2017.03.29 POSTICA Vladimir, MD 

101 16651 020955 WHY 2017.03.29 POSTICA Vladimir, MD 

102 16653 020959 IMMUNOFORTIS 2017.03.30 N.V. Nutricia, NL 

103 16716 020806 HALLAK 2017.03.16 GORELOV Vladislav, MD 

104 16722 020907 НАША ВОДКА 2017.03.26 INFORM GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

105 16723 020908 НАШ СОК 2017.03.26 INFORM GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

106 16728 020919 VERANDA 2017.03.23 TITOV Mihail, MD 

107 16739 020784 Tradiţie şi calitate  
CARMEZ  

C 

2017.03.16 CARMEZ S.A., MD 

108 16740 020786 VITA GRAPES 2017.03.16 EUROFARMACO S.A.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

109 16743 020846 GŞM-15 2017.03.07 SUPRATEN S.A., MD 

110 16744 020847 LIGHTBRUS 2017.03.02 PANCRAT Vladislav, MD 

111 16745 020864 GOL 2017.03.21 Vusual Grup S.R.L.,  
societate comercială, MD 

112 16746 020875 CASASCO 2017.03.15 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., 
AR 

113 16747 020916 TRANSENCA-TUR 2017.03.23 BOYUKBAŞ Enver, MD 

114 16770 020762 Новосёл  2017.03.01 MONTAJAUTOMATICA S.A., MD 

115 16798 020953 BISCONCERT 
www.bisconcert.com 

2017.03.30 BIS-CONCERT INTERNAŢIONAL 
S.R.L., MD 

116 16850 020911 NADIN 2017.03.22 "The Tea Company N. 1"  
Stock Company, RU 

117 16851 020926 Babyjoy 2017.03.26 Unicharm Gulf Hygienic Industries 
Ltd., SA 

118 16927 020952 Rohos 
IT security with a Key in 

hand 

2017.03.29 ŞILONOSOV Alexandr, MD 

119 16973 020928 Babyjoy stretch 2017.03.26 Unicharm Gulf Hygienic Industries 
Ltd., SA 

120 17051 020927 Babyjoy culotte 2017.03.26 Unicharm Gulf Hygienic Industries 
Ltd., SA 

121 17052 020900 AGROSTAR 2017.03.19 E.I. du Pont de Nemours  
and Company, US 

122 17053 020843 TERIX 2017.03.12 Ahmet Melih Şahin, TR 

123 17177 020803 Garant 2017.03.01 POCHILESAM S.R.L., MD 

124 17178 020884 PANTOCAS 2017.03.15 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., 
AR 

125 17179 020886 UROKIT 2017.03.15 LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., 
AR 

126 17180 020920 Dalba  
Zahăr tos 

2017.03.23 RICIN ZAHAR COM S.R.L., RO 

127 17181 020933 BABAN 2017.03.30 Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 

128 17228 020909 PERFECT PREMIUM 2017.03.22 RENAISSANCE-PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

129 17317 020778 UNO 2017.03.13 VOX-DESIGN S.R.L., MD 

130 17319 020831 МОЯ СЕМЬЯ 2017.03.01 PIT Yevheniy, UA 

131 17320 020842 FLOKSAN 2017.03.12 Ahmet Melih Şahin, TR 
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132 17321 020854 EUROMOBILA EMO 2017.03.19 ARONAX-TUR S.R.L., MD 

133 17322 020861 BABAN 2017.03.13 Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 

134 17323 020894 GREEN HILLS 2017.03.16 Vistarcom S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

135 17324 020957 TATA ELEGANTE 2017.03.30 Tata Sons Limited, IN 

136 17367 020906 ADENO-RITZ 2017.03.21 GMP LTD, GE 

137 17382 020958 CADBURY SELECTION 2017.03.30 Cadbury UK Limited, GB 

138 17439 020829 Argo 2017.03.23 RADIADA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

139 17440 020853 GREKO 2017.03.06 NOVEX PRIM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

140 17610 020845 MOHOLIT 2017.03.07 SUPRATEN S.A., MD 

141 18064 020834 PAURIN 2017.03.01 LEMANOVA Natalia, MD 
COROBCA VLADIMIR, MD 
MAGNER MIHAIL, MD 

142 18244 020887 VENART 2017.03.15 LABORATORIOS CASASCO  
S.A.I.C., AR 

143 18967 020821 Festival 2017.03.13 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere mixtă, 
MD 

144 19257 020859 EVENTIS  
mobile 

2017.03.12 EVENTIS MOBILE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

145 19562 020852 CIOBĂNAŞ 2017.03.06 RENAISSANCE - PERFECT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

146 19646 020805 TROPICAL 2017.03.16 Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, PL 

147 20220 020729 EMS MOLDOVA 2017.03.01 POŞTA MOLDOVEI,  
întreprindere de stat, MD 

148 20256 020830 DEGUSTO 2017.03.13 Proaspăt Prod S.R.L., MD 
1 
 

 
 
 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, numărul  
de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data adoptării  

hotărârii de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

 
Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi modele industriale 
(nr. desenului şi modelului industrial) 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2015 0036 2015.04.30 20 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 22, 23,  
24, 25, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40) 

2016.09.27 1/2016 

2 f 2015 0087 2015.09.22 4 (3, 4, 18, 37) 2016.09.15 1/2016 

3 f 2015 0090 2015.10.22 1 (1) 2016.09.08 12/2015 
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al c ăror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de gra ţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007  

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi adresa, codul ţării conform  
normei ST.3 OMPI, numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit,  

data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular şi adresa, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 ENTEH S.A., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008,  
Chişinău, Republica Moldova 

934 f 2006 0045 2006.03.31 2016.03.31 

2 MOMAT Oleg, MD 
Str. Ginta Latină nr. 21, bloc 1, ap. 16,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

943 f 2006 0035 2006.03.23 2016.03.23 

3 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

1005 f 2006 0043 2006.03.30 2016.03.30 

4 LIMITED LIABILITY COMPANY  
"LIGHTING TECHNOLOGIES PRODUCTION", RU 
Magistralnaya Street 11a, Ryazan 390010,  
Federaţia Rusă 

1351 f 2011 0026 2011.03.23 2016.03.23 

5 ŞVEŢ Alexandru, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 51, ap. 10,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 
GÎRA Vitalie, MD 
Str. Bulgara nr. 82, ap. 52,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

1357 f 2011 0027 2011.03.25 2016.03.25 

6 ORLENCO Andrei, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 2, ap. 19,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

1361 f 2011 0019 2011.03.02 2016.03.02 

7 MARCOR-PRIM S.R.L.,  
SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 
Str. Feredeului nr. 4,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

1365 f 2011 0025 2011.03.23 2016.03.23 

8 RAZLOGA Rostislav, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 1, ap. 87,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

1452 f 2011 0020 2011.03.02 2016.03.02 
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Lista eratelor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 

datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
de depozit 

 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Cerere  
de brevet  
de invenţie 

a 2014 0011 - 5/2014 Claims: 67 
 

Claims: 67 

Fig.: 4 
 

2 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

038563 - 5/2016 13.03.06 
15.01.13 
27.05.09 
29.01.13 

01.15.23 
13.03.06 
15.01.13 
27.05.09. 
29.01.13 

3 Mărci 010132 
2000.06.28 

 
010016 

2001.02.16 
 

010043 
2001.02.23 

 
010127 

2001.03.26 
 

019367 
2006.05.22 

 
022558 

2007.12.18 
 

012867 
2008.02.14 

 
023781 

2008.06.27 
 

023782 
2008.06.27 

 
023964 

2008.07.28 
 

023965 
2008.07.28 

 
024613 

2008.11.24 
 

R 8626 
 
 

R 9758 
 
 

R 9759 
 

 
R 9760 

 
 

R 16375 
 

 
17862 

 
 

18006 
 
 

18638 
 
 

18639 
 
 

18806 
 
 

18807 
 
 

18954 
 
 

IR 687520 
 

IR 702506 
 

IR 715855 
 

IR 742567 

8/2010 1. Licenţă neexclusivă. 
 
2. Termenul de acţiune  
a contractului - perioada de 
valabilitate a mărcii. 
 
3. Teritoriul de acţiune - 
Republica Moldova. 

1. Licenţă neexclusivă. 
 
2. Termenul de acţiune  
a contractului de la 28.07.2010 
până la 19.05.2016. 
 
3. Teritoriul de acţiune -  
Republica Moldova. 
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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 septembrie 2016, în privin ţa cărora  

procedura a fost finalizat ă  
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 

titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 

1 Marcă naţională 
RARITET 

 
034131 

2013.11.26 
 

DND MEDIA 
S.R.L., MD 

Dionysos-Mereni 
S.A., MD 

2015.02.13 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2016.09.29 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.01.16. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

2 Marcă naţională 

 
 

017596 
2005.08.11 

 
Nr. certificat 

14435 
 

CABIGRUP 
S.R.L., MD 

CABIGRUP 
S.R.L., MD 

2016.04.29 
Privind 

repunerea  
în dreptul  

de a reînnoi 
marca 

2016.09.27 1. Se repune  în drepturi titularul mărcii nr. 
14435 şi se reia  procedura de reînnoire. 
2. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
achita taxa de 50% din cuantumul taxei 
pentru reînnoire - 175 euro pentru acordarea 
unei perioade de graţie de 6 luni pentru 
reînnoirea valabilităţii certificatului de 
înregistrare a unei mărci individuale (p. 42 
din Taxele pentru servicii cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997). 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă titularul nu a preluat sau 
nu a transmis în condiţiile legale dreptul său 
până la data plăţii şi este o întreprindere 
care întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. 
(2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 
privind susţinerea sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 
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3 Marcă naţională 

 
 

017594 
2005.08.11 

 
Nr. certificat 

14497 
 

CABIGRUP 
S.R.L., MD 

CABIGRUP 
S.R.L., MD 

2016.04.29 
Privind 

repunerea  
în dreptul  

de a reînnoi 
marca 

2016.09.27 1. Se repune  în drepturi titularul mărcii  
nr. 14497 şi se reia  procedura de reînnoire. 
2. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
achita taxa de 50% din cuantumul taxei 
pentru reînnoire - 175 euro pentru acordarea 
unei perioade de graţie de 6 luni pentru 
reînnoirea valabilităţii certificatului de 
înregistrare a unei mărci individuale (p. 42 
din Taxele pentru servicii cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997). 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă titularul nu a preluat sau 
nu a transmis în condiţiile legale dreptul său 
până la data plăţii şi este o întreprindere 
care întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. 
(2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 
privind susţinerea sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 

4 Marcă naţională 

 
 

017595 
2005.08.11 

 
Nr. certificat 

14498 
 

CABIGRUP 
S.R.L., MD 

CABIGRUP 
S.R.L., MD 

2016.04.29 
Privind 

repunerea  
în dreptul  

de a reînnoi 
marca 

2016.09.27 1. Se repune  în drepturi titularul mărcii nr. 
14498 şi se reia  procedura de reînnoire. 
2. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
achita taxa de 50% din cuantumul taxei 
pentru reînnoire - 175 euro pentru acordarea 
unei perioade de graţie de 6 luni pentru 
reînnoirea valabilităţii certificatului de 
înregistrare a unei mărci individuale (p. 42 
din Taxele pentru servicii cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997). 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă titularul nu a preluat sau 
nu a transmis în condiţiile legale dreptul său 
până la data plăţii şi este o întreprindere 
care întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. 
(2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 
privind susţinerea sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 

5 Marcă naţională 

 
 

035518 
2014.07.23 

 
GOGU Marin, MD 

Karelia Tobacco 
Company Inc., GR 

2015.09.07 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2016.09.27 1. Se respinge  revendicarea 
contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.07.07. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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6 Marcă naţională 

 
 

036641 
2015.03.04 

 
INTER-TABAC 

S.R.L., MD 

INTER-TABAC 
S.R.L., MD 

2016.06.14 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.09.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.05.24  
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională 
WANT 

 
036611 

2015.02.25 
 

ALIANŢA-VIN 
S.R.L.,  

întreprindere 
mixtă, MD 

ALIANŢA-VIN 
S.R.L.,  

întreprindere 
mixtă, MD 

2016.06.14 
Împotriva 

Deciziei prin 
care s-a 

considerat 
retrasă 

cererea de 
înregistrare  

a mărcii 

2016.09.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din  2016.06.02. 
3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 euro (p. 40 din 
Taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică 
în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut - 125 euro 
(art. 84 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia 
mărcilor), în total - 375 euro . 
4. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul nu a 
preluat sau nu a transmis în condiţiile legale 
dreptul său până la data plăţii şi este o 
întreprindere care întruneşte criteriile 
stabilite în art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-
XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea 
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. 

 8 Marcă 
internaţională 

Cien 
 

IR 1008903 
2009.04.29 

 
Lidl Stiftung & Co. 

KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. 
KG, DE 

2016.06.22 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2016.09.27 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.01.27. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

9 Marcă 
internaţională 

 
IR 1208920 
2013.11.08 

 
Lidl Stiftung & Co. 

KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. 
KG, DE 

2016.06.16 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2016.09.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.02.10  
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 29, 30, 31, 32, 33. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
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10 Marcă 
internaţională 

QOLISTO 
 

IR 1236453 
2014.12.12 

 
Janssen 

Pharmaceutica 
NV, BE 

Janssen 
Pharmaceutica 

NV, BE 

2016.06.17 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.09.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci  
şi design industrial din 2016.02.23  
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate 
pentru produsele revendicate în cerere din 
clasa 05. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

11 Marcă 
internaţională 

DANIELI 
 

IR 1232001 
2014.11.11 

 
Lidl Stiftung & Co. 

KG, DE 

Lidl Stiftung & Co. 
KG, DE 

2016.06.27 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.09.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.04.27  
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate 
pentru produsele „paste alimentare 
făinoase” din clasa 30. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

12 Marcă naţională 
STOIKOFF 

 
017003 

2005.05.19 
 

Nr. certificat 
14068 

 
BURUIANA Iurie, 

MD 

BURUIANA Iurie, 
MD 

2016.05.18 
Privind 

repunerea  
în dreptul  

de a reînnoi 
marca 

2016.09.28 1. Se repune  în drepturi titularul mărcii nr. 
14068 şi se reia  procedura de reînnoire. 
2. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
achita taxa pentru reînnoirea valabilităţii 
certificatului de înregistrare a mărcii pe o 
perioadă de 10 ani pentru o clasă de 
produse şi servicii - 250 euro şi pentru 
fiecare clasă de produse şi servicii, 
depăşind 1 - 100 euro (p. 41 din Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997), precum 
şi taxa de 50% din cuantumul taxei pentru 
reînnoire - 175 euro pentru acordarea unei 
perioade de graţie de 6 luni pentru 
reînnoirea valabilităţii certificatului de 
înregistrare a unei mărci individuale (p. 42 
din Hotărârea menţionată), în total - 525 
euro.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă titularul nu a 
preluat sau nu a transmis în condiţiile legale 
dreptul său până la data plăţii şi este o 
întreprindere care întruneşte criteriile 
stabilite în art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-
XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea 
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. 
Înlesnirile prevăzute se aplică şi persoanelor 
fizice. 

13 Marcă naţională 

 
 

036949 
2015.04.30 

 
BOIAR GRUP 

S.R.L., MD 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

2016.04.05 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.09.28 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.02.16 şi se 
accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru serviciile „promovarea şi 
comercializarea băuturilor alcoolice” din 
clasa 35. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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14 Marcă 
internaţională 

B'Logic 
 

IR 1175682 
2013.07.08 

 
Nordischer 

Maschinenbau 
Rud. Baader 

GmbH + Co. KG, 
DE 

Nordischer 
Maschinenbau 
Rud. Baader 

GmbH + Co. KG, 
DE 

2015.10.07 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2016.09.28 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2015.07.29 şi se accept ă protecţia mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere din clasele 07, 09. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

15 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 963 993 
2007.12.20 

 
Imtron GmbH, DE 

Imtron GmbH, DE 2016.04.08 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare 
a mărcii 

2016.09.28 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.01.22  
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 07, 08, 10, 11 şi pentru 
următoarele produse din clasa 09: „Aparate 
si instrumente pentru conducerea, 
distribuirea, transformarea, acumularea, 
reglarea sau comanda curentului electric, cu 
excepţia acumulatoarelor electrice, 
acumulatoarelor electrice pentru vehicule,  
membranelor pentru acumulatoare, 
aparatelor pentru încărcarea 
acumulatoarelor electrice, materialelor 
electrice de cuplare, sticlei acoperite cu 
înveliş conductor, grilelor pentru 
acumulatoare electrice, plăcilor pentru 
acumulatoare electrice, prizelor de curent, 
regulatoarelor de tensiune pentru vehicule; 
sisteme de telefonie, roboţi telefonici, faxuri, 
instrumente de alarmă, cu excepţia 
avertizoarelor împotriva furtului; aparate de 
intercomunicare, telefoane cu funcţia de 
ascultare pentru monitorizarea bebeluşilor, 
antene, acumulatoare, cu excepţia 
acumulatoarelor electrice; echipamente şi 
instrumente fotografice, cinematografice şi 
optice, în special echipamente fotografice, 
obiective, telescoape, camere video, camere 
cinematografice, înregistratoare video, 
imprimante video, filmele (pelicule) 
impresionate, proiectoare, dozimetre de 
zgomot, echipamente  de bilă, ecrane, 
monturi de diapozitive, trepiede, pungi 
pentru echipamente fotografice, maşini de 
calculat, echipamente de prelucrare a 
datelor, calculatoare, monitoare, 
imprimante, periferice  pentru computere şi 
accesorii pentru acestea, si anume discuri 
neînregistrate (goale), CD-ROM-uri, 
tastaturi, mouse-uri, joystick-uri, carduri 
conectabile, receptoare de satelit, inclusiv 
antene satelit; fiere de calcat electrice; fiere 
de calcat la aburi; cântarelor electrice, 
aparate de sudură pentru pelicule de plastic, 
aparate de uz casnic, inclusiv ondulatoare şi 
dispozitive pentru  îndreptarea părului”. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
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16 Marcă naţională 
MOLDAWSKA 

WINNICA 
 

034932 
2014.04.11 

 
VINĂRIA 

BOSTAVAN 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

Polturist EOOD, 
BG 

2016.04.21 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2016.09.29 1. Se respinge  revendicarea 
contestatarului. 
2. Se înregistreaz ă marca verbală 
„MOLDAWSKA WINNICA” pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 
33, fără drept exclusiv asupra fiecărui 
element verbal în parte, pe numele 
solicitantului VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
MD. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

17 Marcă naţională 
INIMA MOLDOVEI 

 
034784 

2014.03.18 
 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2016.01.28 
Privind 

repunerea  
în dreptul  

de a contesta 
împotriva 

Deciziei prin 
care s-a 

considerat 
retrasă 

cererea de 
înregistrare  

a mărcii 

2016.09.29 Se repune  în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 034784 din 2014.03.18. 

18 Marcă naţională 

 
 

037530 
2015.09.02 

 
GOGU Marin, MD 

GOGU Marin, MD 2016.06.08 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.09.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.05.24  
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

19 Marcă 
internaţională 

HOMEKIT 
 

IR 1237048 
2014.10.17 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2016.06.24 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.09.29 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.05.20  
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 09. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

20 Marcă 
internaţională

 
 

IR 1227595 
2014.10.03 

 
USC IP Limited, 

GB 

USC IP Limited, 
GB 

2016.06.30 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2016.09.29 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.02.24  
şi se respinge  protecţia mărcii solicitate 
pentru produsele revendicate din clasa 25 în 
temeiul art. 7(1)g) din Legea nr. 38/2008 
privind protecţia mărcilor.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci  
şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

 
 



1
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IX 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 

asupra OPI înregistrate pe numele titularului ECOVI T S.R.L., 
întreprindere cu capital str ăin, fabric ă de conserve 

 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Bălţi din 12.09.2016 (nr. dosar 2i-442/2016) privind 

intentarea procedurii de insolvabilitate şi aplicarea sechestrului pe bunurile debitorului ECOVIT S.R.L., 
c/f 1007609004175:  

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 20154 din 16.04.2008, titular ECOVIT S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, fabrică de conserve, c/f 1007609004175, Str. Gh. Crestiuc nr. 1,  
MD-3601, Ungheni, Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului, se admite efectuarea procedurilor legale ce ţin de 
modificarea statutului juridic al mărcii sus-menţionate, cu condiţia prezentării acordului expres al 
administratorului provizoriu BOSTAN Tatiana, deţinător al autorizaţiei nr. 18 din 14.01.2015. 

 
 
 

Cu privire la men ţinerea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele 

titularului ADOX-IRS S.R.L. 
 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 24.08.2016 (dosarul nr. 2i-711/16) 

privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.R.L. ”Adox-Irs”, c/f 1007600075545, prin care 
s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului: 

- se menţine sechestrul asupra mărcii nr. 18623 din 22.05.2008, înregistrate pe numele 
titularului ADOX-IRS S.R.L., c/f 1007600075545, str. George Meniuc nr. 46, MD-2009, Chişinău, 
Republica Moldova, aplicat conform:  

- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 11 din 29.01.2016, în temeiul Încheierii 
Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-498/2016 din 12.01.2016;  

- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 39 din 26.02.2016, în temeiul Încheierii 
Executorului judecătoresc Doroftei Igor nr. 064-613/16 din 25.05.2015. 

 
 
 

Cu privire la executarea Hot ărârii Judec ătoriei Rî şcani  
mun. Chi şinău din 16.06.2016 privind dec ăderea par ţială  

din drepturi a titularului m ărcii interna ţionale NOBEL LEDER 
 
Întru executarea Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău din 16.06.2016, în pricina civilă la 

cererea de chemare în judecată LIDL STIFTUNG & CO. KG împotriva Nobel Deri Saraciye Sa. ve Tic. 
Ltd. Sti., autoriatea publică AGEPI privind decăderea parţială din drepturi asupra mărcii internaţionale 
nr. IR 771343A, în temeiul art. 14 şi art. 20 alin. (1) lit. a), alin. (2) ale Legii nr. 38/2008 privind 
protecţia mărcilor: 

- este decăzut din drepturile asupra mărcii internaţionale NOBEL LEDER nr. IR 771343A 
pentru produsele din clasele 18 şi 25, titularul Nobel Deri Saraciye San. Ve Tic. Ltd. Sti., Evren mah. 
Gulbahar cad., Sehit Dogan Ozturk sok. No:5 Gunesli - Istanbul, Turcia, începând cu data de 
16.06.2016. 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele  

titularului PAR ŞE-TUTUN S.R.L. 
 
Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 12.09.2016 (dosar nr. 2i-741/16) prin 

care s-a dispus aplicarea sechestrului pe bunurile debitorului PARŞE-TUTUN S.R.L.,  
c/f 1002606001330: 

- se aplică sechestru asupra cererilor de înregistrare a mărcilor cu nr. depozit 037987 din 
27.11.2015, nr. depozit 037988 din 27.11.2015 şi asupra mărcii nr. R 11227 din 18.09.2003, 
solicitant/titular PARŞE-TUTUN S.R.L., c/f 1002606001330, str. Renaşterii Naţionale nr. 19 „a”,  
MD-3505, Orhei, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al cererilor de înregistrare a mărcilor cu nr. depozit 037987 din 27.11.2015, nr. depozit 037988 
din 27.11.2015 şi al mărcii nr. R 11227 din 18.09.2003, inclusiv transmiterea drepturilor asupra 
acestora.  

 
 
 

Cu privire la men ţinerea interdic ţiei 
asupra OPI înregistrate pe numele 
titularului VILA DEMETRA S.R.L., 

societate comercial ă 
 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/1155/16, privind 

asigurarea executării documentului executoriu nr. 2c-234/16 din 21.04.2016 emis de Judecătoria 
Buiucani, mun. Chişinău, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului S.C. 
VILA DEMETRA S.R.L., c/f 1006600046058:  

- se menţine interdicţia asupra mărcii nr. 26464 din 24.10.2013, înregistrate pe numele 
titularului VILA DEMETRA S.R.L., societate comercială, MD-3733, Truşeni, Chişinău, Republica 
Moldova, aplicată conform Ordinului Directorului General AGEPI nr. 24 din 11.02.2016, în temeiul 
Încheierii Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1343/16 din 28.01.2016, privind asigurarea 
executării documentului executoriu nr. 2c-1082/2015 din 15.12.2015 emis de Judecătoria Buiucani 
mun. Chişinău. 

 
 
 

Cu privire la ridicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele 

titularului CENTAUR S.R.L. 
 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-600/2016 din 

21.09.2016 prin care s-a dispus anularea măsurilor de asigurare şi ridicarea sechestrelor şi 
interdicţiilor aplicate faţă de CENTAUR S.R.L., c/f 1002602005259: 

- se ridică sechestrul aplicat asupra mărcilor nr. R 11328 din 13.10.2003 şi nr. 24072 din 
22.11.2011, înregistrate pe numele titularului CENTAUR S.R.L., Str. Decebal nr. 134 A, MD-3100, 
Bălţi, Republica Moldova, în baza Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-600/2016 
din 02.09.2016, prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 194 din 20.09.2016; 

- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al mărcilor nr. R 11328 din 13.10.2003 şi 
nr. 24072 din 22.11.2011, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora.  
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Cu privire la men ţinerea sechestrului 

asupra OPI înregistrate pe numele 
titularului NASTAS PAVEL ION 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-1015/2016 din 

12.09.2016, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului NASTAS PAVEL 
ION, c/p 2003002024331: 

- se menţine sechestrul asupra operei de artă plastică conform certificatului seria AP  
nr. 881/1467 din 10.04.2007, înregistrate pe numele titularului NASTAS PAVEL ION, str. Vasile 
Alecsandri nr. 6, com. Stăuceni, Republica Moldova, aplicat conform Ordinului Directorului General 
AGEPI nr. 162 din 08.08.2016, în temeiul Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-
948/2016 din 21.07.2016. 

 
 
 

Cu privire la men ţinerea interdic ţiei 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului LION- GRI S.R.L., 

întreprindere mixt ă Moldova-SUA 
 
Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 04.08.2016 (dosar nr. 2i-627/16) prin 

care s-a dispus aplicarea măsurilor de asigurare pe bunurile debitorului LION-GRI S.R.L., 
întreprindere mixtă Moldova-SUA, c/f 1002600031009:  

- se menţine interdicţia asupra mărcii nr. R 9659 din 30.01.2003,titular LION-GRI S.R.L., 
întreprindere mixtă Moldova-SUA, c/f 1002600031009, aplicată conform: 

- ordinului Directorului General AGEPI nr. 37 din 25.02.2015, în temeiul Încheierii 
Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010/1124/15 din 09.02.2015 (BOPI 3/2015); 

- ordinului Directorului General AGEPI nr. 195 din 30.10.2015, în temeiul Încheierii 
Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010/1599/15 din 16.10.2015 (BOPI 11/2015); 

- ordinului Directorului General AGEPI nr. 139 din 30.06.2016, în temeiul Încheierii 
Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 2i-506/16 din 06.06.2016 (BOPI 7/2016); 

- ordinului Directorului General AGEPI nr. 185 din 13.09.2016, în temeiul Încheierii 
Executorului judecătoresc Iacob Miron din 15.08.2016 (dosar nr. 010-1844/16), (BOPI 3/2015). 

 
 
 

Cu privire la aplicarea interdic ţiei 
asupra OPI, înregistrate pe numele 

titularului ASCOM GRUP S.A. 
 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1940/16 din 

21.09.2016, prin care s-a dispus aplicarea interdicţiei pe dreptul de proprietate intelectuală al 
debitorului ASCOM GRUP S.A., c/f 1002600006034: 

- se aplică interdicţia asupra mărcii nr. R 6042 din 03.09.1997, înregistrate pe numele 
titularului ASCOM GRUP S.A., grup industrial-financiar, Bd. Renaşterii nr. 22, bloc 2, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării interdicţiei se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al mărcii nr. R 6042, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
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Cu privire la ridicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele 

titularului NASTAS PAVEL ION 
 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-1017, 1015, 

948, 485r/2016 din 28.09.2016 prin care s-a dispus anularea măsurilor de asigurare şi ridicarea 
sechestrelor şi interdicţiilor aplicate faţă de NASTAS PAVEL ION, c/f 2003002024331: 

- se ridică sechestrul aplicat asupra operei de artă plastică conform certificatului seria AP nr. 
881/1467 din 10.04.2007, înregistrate pe numele titularului NASTAS PAVEL ION, Str. Vasile 
Alecsandri nr. 6, com. Stăuceni, Republica Moldova, în baza:  

- Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-948/2016 din 21.07.2016, prin 
ordinul Directorului General AGEPI nr. 162 din 08.08.2016, menţinut conform 

- Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-1015/2016 din 12.09.2016;  
- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al operei de artă plastică conform 

certificatului seria AP nr. 881/1467 din 10.04.2007.  

 
 
 

Cu privire la ridicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele  

titularului DONCIL Ă Victor 
 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-582/2016 din 

04.10.2016 prin care s-a dispus anularea măsurilor de asigurare şi ridicarea sechestrelor şi 
interdicţiilor aplicate faţă de DONCILĂ Victor, c/p 0971202548877: 

- se ridică sechestrul aplicat asupra mărcii nr. 16663 din 06.04.2007, înregistrate pe numele 
titularului DONCILĂ Victor, Str. Potârnichii nr. 3, MD-2019, Codru, Chişinău, Republica Moldova, în 
baza Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-582/2016 din 08.08.2016, prin ordinul 
Directorului General AGEPI nr. 176 din 01.09.2016; 

- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al mărcii nr. 16663 din 06.04.2007, 
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia.  

 
 

 



1
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X 

Monitor 

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al   

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the Republic 
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General 

of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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NOMENCLATORUL* 

serviciilor cu semnifica ţie juridic ă în domeniul 
protec ţiei obiectelor propriet ăţii intelectuale 

  
Nr. 
d/o 

Denumirea serviciilor  Tariful,  
euro 

1 2 3 
 

I. Inven ţii 
 

1.1. Brevete de invenţie 
1. Depunerea cererii de brevet de invenţie / Deschiderea fazei 

naţionale a cererii internaţionale, inclusiv:  
 

a) examinarea formală, preliminară şi publicarea cererii 100 
b) pentru fiecare revendicare, fie iniţială, fie în urma modificărilor, 
depăşind 5 

20 

2. Examinarea de fond a cererii de brevet de invenţie, inclusiv 
cercetarea documentară: 

400 

a) pentru fiecare revendicare independentă, fie iniţială, fie în urma 
modificărilor, depăşind 1 

100 

b) pentru fiecare revendicare dependentă, fie iniţială, fie în urma 
modificărilor, depăşind 5 

10 

c) pentru fiecare pagină, depăşind 15 10 
3. Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, pentru fiecare an  

de valabilitate: 
 

pentru anii 1-5 100 
pentru anii 6-10 300 
pentru anii 11-15 500 
pentru anii 16-20 700 

4. Publicarea traducerii revendicărilor din cererea de brevet european  
în procedura de validare 

60 

5. Publicarea versiunii corectate a traducerii revendicărilor din cererea  
de brevet european în procedura de validare 

30 

6. Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat,  
nedepăşind 20 de pagini 

100 

pentru fiecare pagină, depăşind 20 5 
7. Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat, 

modificat în urma procedurii de opoziţie sau de limitare la Oficiul 
European de Brevete (OEB), nedepăşind 20 de pagini 

50 

pentru fiecare pagină, depăşind 20 5 
8. Publicarea traducerii corectate a fasciculului de brevet european 

validat 
20 

9. Eliberarea certificatului privind validarea brevetului european 20 

 
 
 
 
* Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1072 din 22.09.2016 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului 
nr.774 din 13 august 1997.  
   Publicat în Monitorul Oficial nr. 338-341/1175 din 30.09.2016. 
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10. Depunerea şi examinarea formală a unei cereri de transformare a 
cererii de brevet european în procedura de validare în cerere de 
brevet naţional 

100 

11. Depunerea cererii de brevet de invenţie de scurtă durată / 
Deschiderea fazei naţionale a cererii internaţionale, inclusiv:  

 

a) examinarea formală şi publicarea cererii 100 
b) pentru fiecare revendicare, fie iniţială, fie în urma modificărilor, 
depăşind 5 

20 

12. Examinarea cererii de brevet de invenţie de scurtă durată: 200 
a) pentru fiecare revendicare independentă, fie iniţială,  
fie în urma modificărilor, depăşind 1 

100 

b) pentru fiecare revendicare dependentă, fie iniţială,  
fie în urma modificărilor, depăşind 5 

10 

c) pentru fiecare pagină, depăşind 15 10 
13. Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de scurtă durată  

(pentru fiecare an de valabilitate) 
 

pentru anii 1-6 100 
14. Depunerea şi examinarea cererii de prelungire a termenului de 

valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată, inclusiv 
cercetarea documentară şi întocmirea raportului de documentare cu 
opinie privind brevetabilitatea 

300 

15. Publicarea şi eliberarea brevetului de invenţie de scurtă durată 
prelungit, inclusiv tipărirea fasciculului de brevet cu raportul de 
documentare 

20 

16. Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de scurtă durată  
după prelungire (pentru fiecare an de valabilitate) pentru anii 7-10 

200 

 
1.2. Modele de utilitate 

17. Menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare a modelului  
de utilitate pentru fiecare an de valabilitate: 

 

pentru anii 6-10 (după reînnoire) 100 
 

1.3. Certificate complementare de protecţie 
18. Depunerea şi examinarea cererii de acordare  

a certificatului complementar de protecţie 
300 

19. Eliberarea certificatului complementar de protecţie 100 
20. Menţinerea în vigoare a certificatului complementar de protecţie,  

pentru fiecare an de valabilitate 
700 

 
1.4. Tarife comune 

21. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea unei cereri 
internaţionale conform prevederilor articolului 14 al Tratatului  
de cooperare în domeniul brevetelor (P.C.T.) 

100 

22. Eliberarea brevetului, inclusiv tipărirea fascicolului de brevet:  
a) în cazul în care materialele cererii destinate pentru tipărire  
nu depăşesc 15 pagini 

100 

b) pentru fiecare pagină, depăşind 15 10 
23. Depunerea şi examinarea unei cereri privind transformarea cererii 25 
24. Depunerea cererii divizionare, inclusiv examinarea formală  

şi publicarea cererii 
50 

25. Publicarea cererii înainte de termen, la solicitare 10 
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26. Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet,  
întocmirea şi publicarea:  

 

a) raportului de documentare; 200 
b) raportului de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea 300 

27. 
 

Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet cu raport  
de documentare întocmit de o autoritate internaţională  
de documentare, întocmirea şi publicarea:  

 

a) raportului de documentare;  100 
b) raportului de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea 150 

28. Tipărirea şi eliberarea unui nou fascicul al titlului de protecţie,  
nedepăşind 15 pagini 

20 

      pentru fiecare pagină, depăşind 15 5 
29. Depunerea şi examinarea cererii de limitare a brevetului 60 

 
II. Topografii ale circuitelor integrate  

30. Depunerea şi examinarea cererii de înregistrare a topografiei  
circuitului integrat 

150 

31. Înregistrarea unei topografii de circuit integrat pe termen de 10 ani 350 
 

III. Mărci  
32. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii, inclusiv, examinarea 

formală, preliminară şi publicarea cererii 
40 

33. Divizarea cererii sau a înregistrării mărcii 40 
34. Examinarea de fond a cererii de înregistrare:  

a) a unei mărci individuale: 200 
pentru fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 1 50 
b) a unei mărci colective/de certificare: 250 
pentru fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 1 50 

35. Înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare:  
 a) a unei mărci individuale pe un termen de 10 ani 250 
 b) a mărcii colective/de certificare pe un termen de 10 ani 500 

36. Depunerea şi examinarea contestaţiei la avizul provizoriu de 
respingere a cererii 

10 

37. Reînnoirea valabilităţii certificatului de înregistrare pe o perioadă  
de 10 ani: 

 

a) a unei mărci individuale: 250 
pentru fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 1 50 
b) a unei mărci colective/de certificare: 400 
pentru fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 1 50 

38. Substituirea mărcii naţionale cu o înregistrare internaţională 50 
 

IV. Indica ţii geografice, denumiri de origine şi specialit ăţi tradi ţionale garantate  
39. Depunerea cererii de înregistrare a indicaţiei geografice, a denumirii  

de origine sau a specialităţii tradiţionale garantate, inclusiv, 
examinarea respectării condiţiilor de depunere şi publicarea 
cererii/depunerea cererii privind înscrierea în Registrul naţional al 
specialităţilor tradiţionale garantate a unui nou producător al 
produsului recunoscut şi înregistrat în calitate de specialitate 
tradiţională garantată 

20 

40. Examinarea de fond a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice,  
a denumirii de origine sau a specialităţii tradiţionale garantate 

100 
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41. Depunerea şi examinarea contestaţiei la avizul provizoriu de 
respingere a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice, denumirii 
de origine sau specialităţii tradiţionale garantate 

10 

42. Înregistrarea:   
a) indicaţiei geografice sau denumirii de origine  100 
b) specialităţii tradiţionale garantate 50 

43. Eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare a indicaţiei 
geografice sau a denumirii de origine, pe un termen de 10 ani 

50 

44. Reînnoirea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice protejate sau 
a dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate, pe un termen 
de 10 ani 

50 

 
V. Desene şi modele industriale  

45. Depunerea şi examinarea formală a cererii de înregistrare a 
desenului/modelului industrial 

20 

pentru fiecare desen/model suplimentar, depăşind 1 în depozit 
multiplu 

2 

46. Divizarea cererii sau a înregistrării 20 
47. Publicarea desenului/modelului industrial pentru fiecare figură în 

spaţiu standard (8x8 cm), depăşind 1 
2 

48. Amânarea publicării desenului/modelului industrial 10 
49. Examinarea de fond a cererii de înregistrare a desenului/modelului 

industrial 
50 

pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit 
multiplu 

5 

50. Înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
desenului/modelului industrial pe un termen de 5 ani: 

70 

pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit 
multiplu 

5 

51. Reînnoirea valabilităţii certificatului de înregistrare a 
desenului/modelului industrial pe un termen de 5 ani: 

100 

pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit 
multiplu 

10 

 
VI. Dreptul de autor şi drepturile conexe  

52. Examinarea cererii de înregistrare a unei opere literare, dramatice, 
ştiinţifice, muzicale: 

 

a) pentru o pagină tipărită 0,1 
b) pentru o pagină manuscris 0,2 

53. Examinarea cererii de înregistrare a unei opere de artă plastică, 
fotografică, de artă decorativă şi aplicată sau de arhitectură, 
urbanistică şi de artă horticolă: 

 

pentru o fotografie, desen sau imagine  0,2 
54. Examinarea cererii de înregistrare a unei opere audiovizuale, opere 

coregrafice, pantomime, emisiune televizată sau videograme: 
 

pentru un suport material (CD-R, DVD-R, VHS ) 10 
55. Examinarea cererii de înregistrare a unei fonograme, interpretări sau 

a unei emisiuni radio: 
 

pentru un suport material (CD-R, DVD-R) 5 
56. Examinarea cererii de înregistrare a unui program pentru calculator, 

bază de date 
 

pentru un suport material (CD-R, DVD-R) 50 
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57. Examinarea şi înregistrarea contractului de licenţă, de cesiune a 
drepturilor (inclusiv înscrierea modificărilor în Registru), pentru un 
obiect al dreptului de autor sau al drepturilor conexe 

10 

58. Înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare:   
a) privind un obiect al dreptului de autor sau al drepturilor conexe  6 
b) al titularului marcajelor de control 6 

59. Eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare/adeverinţei de 
modificare a titularului de drepturi patrimoniale 

4 

 
VII. Soiuri de plante  

60. Depunerea cererii de brevet pentru soi de plantă, inclusiv 
examinarea şi publicarea cererii 

200 

61. Depunerea, examinarea şi publicarea propunerii privind denumirea 
soiului de plantă 

50 

62. Testarea soiului la condiţiile de brevetabilitate (pentru fiecare an) 500 
63. Testarea soiului la condiţiile de brevetabilitate în cazul prezentării 

rezultatelor testării oficiale anterioare 
200 

64. Testarea suplimentară a soiului la condiţiile de brevetabilitate  
(pentru un an) 

300 

65. Eliberarea brevetului pentru un soi de plantă, inclusiv tipărirea 
fasciculului de brevet 

125 

66. Eliberarea unui nou fascicul de brevet 20 
67. Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate):  

pentru anii 1-5 100 
pentru anii 6-10 200 
pentru anii 11-15 300 
pentru anii 16-20 500 
pentru anii 21-25 700 
pentru anii 26-35 900 

68. Testarea soiului de către Comisia de Stat a Republicii Moldova  
pentru Testarea Soiurilor de Plante, la valoarea agronomică: 

 

1) testarea de concurs:  
a) depunerea cererii şi examinarea preliminară 100 
b) testarea soiului (pe un an) 400 
2) testarea ecologică:  
a) depunerea cererii şi examinarea preliminară 100 
b) testarea soiului (pe un an) 250 
3) testarea de colecţie:  
a) depunerea cererii şi examinarea preliminară 100 
b) testarea soiului (pe un an) 200 
4) testarea de producţie (pentru o testare) 150 

69. Eliberarea adeverinţei pentru soiul de plante 50 
70. Admiterea soiului în Catalogul soiurilor de plante 250 
71. Menţinerea soiului în Catalogul soiurilor de plante  

(pentru fiecare an de cultivare): 
 

pentru anii 1-4 60 
pentru anii 5-9 100 
pentru anul 10 şi fiecare an următor 120 
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VIII. Tarife comune de procedur ă 

72. Revendicarea priorităţii convenţionale sau de expoziţie într-o cerere 
de înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate industrială, 
inclusiv într-o cerere internaţională 

100 

73. Revendicarea priorităţii unei cereri depuse la Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), corectarea sau suplimentarea 
unei revendicări a priorităţii 

20 

74. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea cererii 
conform procedurilor de înregistrare internaţională, cu excepţia 
invenţiilor 

50 

75. Examinarea cererii de introducere a unei modificări 30 
76. Rectificarea unei erori 10 
77. Modificarea datelor înscrise în Registrul naţional al mandatarilor 

autorizaţi în proprietatea intelectuală 
10 

78. Prelungirea termenului de procedură (pentru o acţiune într-o 
procedură în faţa AGEPI), pentru fiecare lună  

20 

79. Repunerea în termenul omis, pentru fiecare lună 50 
80. Restabilirea/repunerea în drepturi 100 
81. Examinarea şi înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licenţă sau 

franchising pentru un obiect al proprietăţii industriale 
200 

82. Examinarea cererii şi înscrierea modificării în contractul înregistrat 
pentru un obiect al proprietăţii industriale 

100 

83. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului, cu excepţia 
contractului prevăzut la pct.57 

50 

84. Depunerea unei:  
a) opoziţii 100 
b) contestaţii împotriva deciziei adoptate în cadrul examinării 150 

85. Retragerea totală/parţială a cererii de înregistrare/brevetare a 
obiectului de proprietate intelectuală, cu excepţia cererilor prevăzute 
în pct.52-56, retragerea opoziţiei, retragerea contestaţiei depuse 
împotriva deciziei examinării, renunţarea la titlul de protecţie al 
obiectului de proprietate intelectuală 

15 

86. Eliberarea titlului de protecţie în cazul transmiterii drepturilor, la 
solicitare 

50 

87. Examinarea şi înregistrarea Regulamentului de utilizare a mărcii 
colective/de certificare şi publicarea informaţiei privind aceasta 

50 

88. Atestarea mandatarilor autorizaţi sau evaluatorilor în domeniul 
proprietăţii intelectuale 

50 

89. Reatestarea evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale 25 
90. Instruirea în cadrul cursurilor de specializare „Protecţia proprietăţii 

intelectuale” sau „Evaluarea proprietăţii intelectuale” 
120 

91. Organizarea medierii/arbitrajului 20 
92. Eliberarea unui document oficial cu privire la obiectele de proprietate 

industrială, de tipul: duplicat, act de prioritate etc. 
20 

93. Eliberarea, la solicitare:  
a) a extrasului legalizat din registru  10 
b) a copiei echivalente a titlului de protecţie  5 
c) a copiei certificate de pe un document din dosarul OPI, sau a unei 
adeverinţe  

2 

d) a copiei pe hârtie de pe documentele din dosarul OPI sau din 
Baza de Date, pentru o pagină 

0,03 

94. Plasarea pe pagina de start a site-lui AGEPI a informaţiei referitoare 
la activitatea mandatarului autorizat, lunar 

10 
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95. Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de 
sinteză pentru obiectele de proprietate intelectuală privind: 

 

a) statutul juridic, pentru un obiect 15 
b) solicitantul/titularul obiectelor de proprietate intelectuală, pentru un 
obiect 

15 

c) portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală deţinut de o 
persoană, pentru un obiect 

15 

d) invenţiile, pentru o bază de date, un obiect:   
baze de date naţionale 50 
baze de date internaţionale 150 
e) mărcile protejate în Republica Moldova  
pentru fiecare clasă, depăşind 1 

35 
3 

f) desenele şi modelele industriale protejate în Republica Moldova  
pentru o clasă, un obiect 

 
35 

g) indicaţiile geografice, denumirile de origine şi specialităţile 
tradiţionale garantate protejate în Republica Moldova 

 

pentru o denumire 15 

 
 

Note:  
1. Achitarea tarifelor se efectuează la contul AGEPI, cu excepţia tarifelor stabilite la punctele 

62-64 şi 68-71, care se efectuează la contul Comisiei de Stat a Republicii Moldova pentru Testarea 
Soiurilor de Plante, după cum urmează: 

a) persoanele fizice şi juridice cu domiciliul şi, respectiv, sediul în Republica Moldova, achită 
tarifele stabilite în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei 
în raport cu euro la data plăţii; 

b) persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul şi, respectiv, sediul permanent în 
străinătate achită tarifele în euro sau în cuantumuri echivalente acestora în lei moldoveneşti, 
conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii. 

2. Solicitanţilor şi titularilor dreptului de protecţie a invenţiei, modelului de utilitate şi soiului 
de plantă li se acordă reduceri la achitarea tarifelor după cum urmează: 

a) 95% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este persoană fizică şi este unicul 
autor/ameliorator; 

b) 95% din cuantumul tarifului stabilit şi scutirea de plata tarifelor pentru menţinerea în 
vigoarea a brevetelor de invenţie pentru primii 5 ani, dacă este o organizaţie din sfera ştiinţei şi 
inovării; 

c) 85% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este o întreprindere care întruneşte criteriile 
legale stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii, sau dacă este persoană fizică şi nu are calitatea de 
autor/ameliorator, precum şi dacă este persoană fizică şi nu este unicul autor/ameliorator. 

Reducerile stabilite în prezentul punct nu se aplică tarifelor prevăzute la punctele 4-10,15, 
21, 25, 26, 28, 66, precum şi tarifelor din secţiunea VIII, cu excepţia punctelor 75, 78, 79 şi 85 din 
prezentul Nomenclator. 

3. Solicitantul sau titularul dreptului de protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în cuantum 
de 50% din tariful stabilit, dacă este persoană fizică sau dacă este o întreprindere care întruneşte 
criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Reducerile stabilite în prezentul punct nu se aplică tarifelor prevăzute în secţiunea VIII din 
prezentul Nomenclator.  

4. Solicitanţilor şi titularilor dreptului de protecţie al desenului sau modelului industrial li se 
acordă reduceri la achitarea tarifelor, după cum urmează: 

a) 85% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este persoană fizică şi are calitatea de autor; 
b) 65% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este o întreprindere care întruneşte criteriile 

legale stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii, sau dacă este persoană fizică şi nu are calitatea de 
autor. 

Reducerile stabilite în prezentul punct nu se aplică tarifelor prevăzute la secţiunea VIII, cu 
excepţia punctelor 78, 79 şi 85 din prezentul Nomenclator. 
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5. Persoanele cu dizabilităţi, pensionarii neîncadraţi în câmpul muncii, veteranii de război în 

sensul legislaţiei cu privire la veterani, participanţii la lucrările de lichidare a consecinţelor 
catastrofei de la Cernobîl, elevii, studenţii (secţia de zi), masteranzii, doctoranzii, militarii în termen 
(ostaşii şi sergenţii) se scutesc de plata tarifelor stabilite la punctele 1, 2, 45-50, 52-56, 58 şi 60 din 
prezentul Nomenclator.  

6. În cazul solicitării termenului suplimentar de 6 luni pentru achitarea tarifelor prevăzute la 
punctele 3, 13, 16, 17, 20, 35, 37, 42, 44, 50, 51 şi 67 din prezentul Nomenclator, 
solicitantul/titularul va achita suplimentar 50% din cuantumul tarifului care urma să fie achitat 
conform punctelor enumerate. 

7. Tariful conform pct.75 din prezentul Nomenclator nu se achită în cazul în care modificarea 
datelor din documentele cererii sau în titlul de protecţie survine ca consecinţă a adoptării unui act 
normativ sau ca urmare a deciziei instanţei judecătoreşti.  

8. În cazul în care un solicitant/titular beneficiază de mai multe reduceri, prevăzute la 
punctele 2, 3 şi 4 din note, tariful se va achita în cuantumul celei mai mari dintre acestea, iar în 
cazul mai multor solicitanţi/titulari care beneficiază de diferite reduceri prevăzute la punctele 2, 3 şi 
4 sau sunt scutiţi de plata tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note, tariful se va achita în 
cuantumul celei mai mici reduceri pentru solicitanţi/titulari.  

9. Persoanele care beneficiază de reduceri sau care sunt scutiţi de achitarea tarifelor în 
conformitate cu punctul 5 din note vor prezenta actul care confirmă acest drept la data achitării 
tarifului. În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii se prezintă rapoartele financiare, valabile pînă la 31 
martie a anului următor celui de gestiune sau certificatul de înregistrare pentru primul an de 
activitate. Prezentarea actului care confirmă dreptul de a beneficia de reduceri sau de scutire de 
achitarea tarifelor în conformitate cu punctul 5 din note nu poate servi drept temei la restituirea 
tarifelor achitate anterior în sensul reducerii acestora. 

10. În cazurile transmiterii drepturilor, precum şi în cazul modificării statutului mărcii din 
individuală în colectivă/de certificare, solicitantul, titularul sau succesorul de drepturi, care nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctele 2-5 din note, este obligat să plătească tariful neachitat 
anterior sau să lichideze diferenţa, în cazul achitării parţiale. 

11. Pentru efectuarea, în regim de urgenţă, a procedurilor prevăzute în punctele 2, 26, 27, 
32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 şi 95 din prezentul 
Nomenclator, tariful se majorează cu 100%. La calcularea cuantumului tarifelor conform 
prezentului punct, nu se aplică prevederile punctului 5, precum şi reducerile stabilite în note.  

12. Tariful se consideră achitat la data transferării integrale a cuantumului stabilit conform 
prezentului Nomenclator.  

13. În cazul solicitării restabilirii/repunerii în drepturi în cadrul Comisiei de Contestaţii se va 
achita numai tariful prevăzut în punctul 80, fără achitarea tarifului conform punctului 84 din 
prezentul Nomenclator.” 
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Cu privire la instituirea 

Comisiei de atestare şi disciplin ă 
a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectu ală 

 
În scopul implementării prevederilor Legii nr. 114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 783 din 30.06.2003 
cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, prin ordinul Directorului General al 
AGEPI nr. 203 din 30 septembrie 2016 a fost instituită Comisia de atestare şi disciplină a 
evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală şi a fost aprobată componenţa nominală a 
Comisiei. 

 
 
 

Componenţa nominală 
a Comisiei de atestare şi disciplină 

a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală 
 

Iurie Badâr - şef Secţie instruire, preşedinte al Comisiei;  
Diana Stici - şef Direcţie juridică, vicepreşedinte al Comisiei; 
Patricia Bondaresco - specialist principal, Secţia asistenţă juridică şi înregistrare contracte, 

membru al Comisiei; 
Elena Dadu - specialist categoria I, Secţia asistenţă juridică şi înregistrare contracte, 

membru al Comisiei; 
Lilia Şpac - specialist categoria I, Secţia economie, contabilitate şi audit, secretar al 

Comisiei.  
 

*   *   * 
 

Cu privire la modificarea 
componen ţei nominale a Comisiei 

de Contesta ţii a AGEPI  
 

În legătură cu necesitatea actualizării componenţei Comisiei de Contestaţii şi ţinând cont 
de prevederile pct. 7 al Regulamentului Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257 din 2 aprilie 2009, prin Ordinul 
Directorului General nr. 216 din 19.10.2016 componenţa nominală a Comisiei de Contestaţii a fost 
completată după cum urmează:  

- Elena Dadu, specialist categoria I, secţia asistenţă juridică şi înregistrare contracte, a fost 
numită în calitate de membru al Comisiei; 

- Jana Ţurcan, specialist categoria I, secţia legislaţie, a fost numită în calitate de membru 
al Comisiei;  

- Doiniţa Vataman, specialist categoria II, secţia asistenţă juridică şi înregistrare contracte, 
a fost numită în calitate de membru al Comisiei. 
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XI 
Materiale de informare 

din domeniul propriet ăţii intelectuale / 
Intellectual property information 

materials 
 

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica 
Moldova, texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale 
acordurilor regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte 
materiale de informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 

 
The section insert information on intellectual property protection in the Republic of 

Moldova, texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is 
party, of the regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO 
standards; other information materials in the field of intellectual property protection. 
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OMPI INFORMEAZĂ 
 

ADERĂRI LA TRATATELE INTERNA ŢIONALE  
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 

 
 

Tratatul privind dreptul brevetelor (PLT) 

La 4 octombrie 2016  Republica Liberia  a depus instrumentele de ratificare a Tratatului 
privind dreptul brevetelor (PLT), adoptat la Geneva la 1 iunie 2000.  

Tratatul PLT va intra în vigoare cu privire la Republica Liberia cu începere de la 4 ianuarie 
2017. 

 
Tratatul privind dreptul m ărcilor (TLT) 

La 12 septembrie 2016  Republica Guatemala  a depus instrumentele de aderare la Tratatul 
privind dreptul mărcilor (TLT), adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994.  

Instrumentul de aderare a fost însoţit de următoarea declaraţie: 
- "în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale, pentru Republica Guatemala tratatul se 

aplică mărcilor alcătuite din semne vizibile, inclusiv mărcilor tridimensionale, care se referă la 
produse sau servicii, sau la ambele. Cu toate acestea, prezentul Tratat nu se aplică mărcilor 
holograme, mărcilor sonore sau olfactive, mărcilor colective şi mărcilor de certificare." 

Tratatul privind dreptul mărcilor va intra în vigoare cu privire la Republica Guatemala cu 
începere de la 12 decembrie 2016. 

 
 

Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesul ui  
la operele publicate al persoanelor nev ăzătoare, cu deficien ţe  
de vedere sau cu dificult ăţi de citire a materialelor imprimate 

 
La 5 octombrie 2016 Republica Botswana  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. 

Tratatul de la Marrakesh va intra în vigoare cu privire la Republica Botswana cu începere de 
la 5 ianuarie 2017. 

 
 

* * * 
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La 5 octombrie 2016 Republica Democratic ă Socialist ă Sri Lanka  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. 

Tratatul de la Marrakesh va intra în vigoare cu privire la Republica Democratică Socialistă Sri 
Lanka cu începere de la 5 ianuarie 2017. 
  

* * * 
 

La 6 octombrie 2016 Republica Liberia  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. 

Tratatul de la Marrakesh va intra în vigoare cu privire la Republica Liberia cu începere de la 6 
ianuarie 2017. 

 
Tratatul de la Beijing privind interpret ările audiovizuale  

 
La 21 septembrie 2016 Republica Gabonez ă a depus instrumentele de aderare la Tratatul 

de la Beijing privind interpretările audiovizuale, adoptat la Beijing la 24 iunie 2012. 
Data de intrare în vigoare a Tratatului de la Beijing va fi notificată odată cu suplinirea 

numărului necesar de ratificări şi aderări, stabilit în conformitate cu articolul 26 al Tratatului. 
 
 

* * * 
 
 

AGEPI INFORMEAZĂ 
 

 

Programa 
pentru examenul de ob ţinere a calific ării profesionale  
„Evaluator al obiectelor de proprietate intelectual ă”  

 
 
Autori − dr. lurie Badâr; Andrei Moisei, Secţia instruire, AGEPI.  
 

PRELIMINARII 
 

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la activitatea de evaluare nr. 989-XX din 18 
aprilie 2002 şi ale Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate 
intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate 
intelectuală nr. 783 din 30 iunie 2003, AGEPI a elaborat programa pentru examenul de atestare a 
evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală (OPI). 

Programa include conţinuturi şi presupune competențe referitoare la problemele teoretice 
şi practice ale protecţiei juridice a obiectelor de proprietate intelectuală, valorificarea, promovarea 
comercializarea şi evidenţa acestora.  

Temele acestei programe pot servi în calitate de curriculum pentru cursurile de pregătire 
a evaluatorilor şi pentru elaborarea subiectelor pentru examenele de calificare a evaluatorilor. 
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1. Obiectele de proprietate intelectual ă şi protec ţia juridic ă  
a acestora 

 
1.1. Noţiuni de proprietate intelectual ă. Obiectele de proprietate intelectual ă şi 

tipologia acestora  
Conceptul şi sistemul de proprietate intelectuală. 
Evoluţia proprietăţii intelectuale. 
Obiectele proprietăţii intelectuale şi tipologia lor. 
Oportunitatea protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale. Instituţiile de bază ale dreptului 

de proprietate intelectuală. 
Realizarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală. 
Sistemul naţional şi internaţional de protecţie a PI. 
 
1.2. Legisla ţia în domeniul propriet ăţii intelectuale 
Reglementări naţionale ale domeniului proprietăţii intelectuale: 
a) actele legislative; 
b) actele normative. 
Convenţiile şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
 
1.3. Protec ţia juridic ă a inven ţiilor  
Obiectul invenţiilor brevetabile. 
Tipologia brevetelor de invenţie. 
Aspecte juridice privind depunerea şi examinarea cererii de brevet de invenţie. 
Criterii de brevetabilitate a invenţiei. 
Prioritatea invenţiei şi criterii de brevetabilitate. 
Protecţia invenţiilor în străinătate. 
 
1.4. Protec ţia juridic ă a mărcilor, indica ţiilor geografice, denumirilor de origine şi 

specialit ăţilor tradi ţionale garantate  
Cadrul juridic naţional şi internaţional privind protecţia mărcilor. 
Clasificarea mărcilor şi funcţiile lor economice. 
Depunerea şi examinarea cererii de înregistrare a mărcii şi a denumirii de origine a 

produsului. 
Durata protecţiei şi reînnoirea mărcilor. 
Indicaţiile geografice, denumirile de origine şi specialităţile tradiţionale garantate. 
 
1.5. Specificul protec ţiei juridice a modelelor şi desenelor industriale  
Rolul şi funcţiile modelelor/desenelor industriale.  
Condiţiile protecţiei modelelor/desenelor industriale. 
Modalităţi de depunere şi examinare a cererilor de protecţie juridică a DMI. 
Interferenţe între DMI şi alte obiecte. 
 
1.6. Protec ţia juridic ă a soiurilor de plante  
Noţiuni generale despre soiurile de plante. 
Cadrul juridic al protecţiei soiurilor de plante. 
Depunerea şi examinarea cererii de brevet pentru soi de plantă. 
Protecţia şi testarea soiurilor de plante în străinătate. 
 
1.7. Dreptul de autor şi drepturile conexe  
Obiectul şi subiecţii dreptului de autor şi drepturilor conexe. 
Conţinutul dreptului de autor şi drepturilor conexe. 
Limitele şi excepţiile dreptului de autor. 
Drepturile conexe dreptului de autor. 
Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe. 
Asigurarea respectării dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 
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1.8 Informa ția şi documentele de brevet  
Definirea şi funcţiile informaţiei şi documentului de brevet. 
Tipurile de cercetare de brevet. 
Bazele de date publice de brevet. 
Analiza şi utilizarea informaţiei de brevet. 
 
1.9. Titlul de protec ţie −−−− act ce confirm ă dreptul de utilizare legitim ă a obiectelor 

propriet ăţii industriale.  
Dreptul exclusiv asupra obiectelor proprietăţii intelectuale.  
Limitele drepturilor titularului asupra obiectelor proprietăţii intelectuale. 
 
1.10. Sistemul de asigurare, realizare şi transmitere a drepturilor de proprietate 

intelectual ă. 
Asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală. 
Modalităţi de transmitere a drepturilor de proprietate intelectuală prin intermediul 

contractelor de licenţă, cesiune, franchising, know-how, de autor. 
 
 

2. Economia propriet ăţii intelectuale 
 
2.1. Rolul propriet ăţii intelectuale în dezvoltarea societ ăţii                            
Factorii economici şi evoluţia acestora. Inovaţia şi progresul tehnico-ştiinţific ca neo-factor 

al creşterii economice. 
Activitatea (munca) intelectuală şi produsul intelectual. Capitalul intelectual. 
Specificul produselor intelectuale. 
Factorii ce determină necesitatea protecţiei juridice a produselor intelectuale.  
 
2.2. Proprietatea intelectual ă şi creşterea economic ă     
Dimensiunea intelectuală a creşterii economice.  
Teoriile inovării şi conceptul inovatorului. Teoriile ciclurilor economice, avantajelor 

competitive ale ţărilor şi întreprinderilor, ciclului de viaţă al produselor.  
Abordări economice actuale ale procesului inovaţional şi ale rolului economic al 

proprietăţii intelectuale. 
 
2.3. Semnele distinctive ale produc ătorilor, m ărfurilor, serviciilor şi rolul lor în 

promovarea vânz ărilor           
Oportunitatea economică a semnelor distinctive.    
Tipologia semnelor distinctive. 
Funcţiile economice ale semnelor distinctive. 
Coraportul dintre marcă şi brand. 
Nume comerciale şi nume de domenii. 
Indicaţiile geografice, denumirile de origine şi specialităţile tradiţionale garantate. 
 
2.4. Rolul economic al dreptului de autor şi drepturilor conexe 
Semnificaţii economice ale dreptului de autor şi drepturilor conexe.  
Rolul industriei culturale în formarea şi completarea bugetelor de stat şi a PIB-ului. 
Modalităţi de remunerare a autorilor. 
Gestiunea colectivă a valorificării obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe. 
 
2.5. Valorificarea şi includerea OPI în circuitul economic    
Procedee de valorificare şi includere a OPI în circuitul economic. 
Utilizarea OPI în cadrul întreprinderii-titular. 
Comercializarea OPI. 
Includerea în capitalul social. 
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2.6. Piaţa obiectelor de proprietate intelectual ă      
Principalele segmente ale pieţei OPI. 
Licenţierea şi cesiunea drepturilor asupra OPI. 
Cererea şi oferta pe piaţa produselor intelectuale. 
Rolul monopolului şi concurenţei în activitatea inovaţională. 
Dinamismul pieţei mondiale a produselor intelectuale. 
Devenirea pieţei produselor intelectuale în Republica Moldova.  
 
2.7. Managementul propriet ăţii intelectuale      
Factorii ce determină necesitatea gestionării separate a proprietăţii intelectuale la nivel 

macro- şi microeconomic. 
Principiile de organizare a gestiunii corporative a proprietăţii intelectuale. 
Cerinţe şi sarcini ale serviciului de gestionare a proprietăţii intelectuale.  
 
2.8. Atragerea investi ţiilor în inovare       
Surse tradiţionale de investiţii. 
Specificul atragerii investiţiilor în sectorul cercetare-dezvoltare şi în activităţile 

inovaţionale. 
Venture capital: noţiuni, surse, modalităţi de utilizare. 
Activitatea fondurilor inovaţionale şi investiţionale de finanţare a procesului de inovare. 
Rolul statului în susţinerea, finanţarea şi atragerea investiţiilor în procesul inovaţional. 
Finanţarea directă şi indirectă, internă şi externă. 
 
2.9.  Încurajarea spiritului inovativ şi a activit ăţii inova ţionale  
Motivaţiile inovaţionale şi necesitatea încurajării lor. 
Modalităţi financiar-creditare de stimulare a procesului inovaţional. 
Remunerarea pentru elaborarea invenţiilor. 
Generalizarea experienţei mondiale de stimulare a activităţii inovaţionale. 
Stimularea procesului inovaţional în Republica Moldova. 
 
2.10. Modalit ăţi de combatere a contrafacerii şi pirateriei                
Natura, cauzele şi proporţiile contrafacerii şi pirateriei.  
Piaţa produselor contrafăcute. 
Concurenţa neloială.  
Impactul contrafacerii şi pirateriei asupra economiei şi bugetului de stat.  
Măsuri de contracarare a contrafacerii şi pirateriei. 
 
 

3. Evaluarea propriet ăţii intelectuale 
 

3.1. Fundamentele teoriei valorii şi teoriei evalu ării  
Premisele evaluării proprietăţii intelectuale. 
Principii conceptuale de evaluare a PI şi tipologia valorilor. 
Noţiunea de active imateriale şi specificul evaluării acestora.  
Scopurile evaluării OPI.  
Principalele direcţii de utilizare a rezultatelor evaluării OPI.  
Tipurile evaluării OPI. 
 
3.2. Evaluarea OPI ca domeniu de activitate. Pia ţa serviciilor de evaluare a OPI  
Evaluarea OPI ca domeniu de activitate.  
Cerinţele faţă de specialiştii în evaluare. 
Drepturile şi obligaţiile evaluatorilor. Responsabilitatea evaluatorilor în cazul unor 

prejudicii cauzate de evaluarea incorectă a OPI. 
Noţiunea de independenţă a activităţii de evaluare. 
Asociaţiile profesionale ale evaluatorilor. 
Piaţa serviciilor de evaluare. Remunerarea evaluatorilor. 
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3.3. Reglementarea de c ătre stat a evalu ării OPI. Baza normativ ă a evalu ării OPI 
Necesitatea şi principiile reglementării de către stat a procesului de evaluare a OPI.  
Prevederile legislaţiei economice ce ţin de reglementarea evaluării OPI.  
Legea cu privire la activitatea de evaluare nr. 989-XVI din 18.04.2002.  
Regulamentul cu privire la evaluarea OPI aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 783 din 

30.06.2003. 
Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor OPI aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 783 din 30.06.2003. 
 
3.4. Tehnici generale de evaluare  
Valoarea în timp a banilor.  
Tehnici de calcul al valorii actualizate. 
Metoda discounted cash-flow. 
Valoarea actuală şi viitoare a anuităţilor. Tehnici de compunere prin aplicarea ratei 

dobânzii. 
 
3.5. Organizarea procesului de evaluare. Asigurarea  informa ţional ă a evalu ării  
Principalele etape ale procesului de evaluare. Analiza datelor iniţiale privind evaluarea 

OPI. 
Identificarea OPI supuse evaluării. 
Rolul cercetărilor documentare în evaluarea OPI. 
Cercetările marketing şi analiza pieţei OPI. 
Elaborarea metodologiei de evaluare. 
Etapa calculelor.  
Întocmirea raportului. 
Principalele prevederi ce urmează a fi incluse în contractul de prestare a serviciilor de 

evaluare.  
Participarea beneficiarului la procesul de evaluare. 
Asigurarea informaţională a procesului de evaluare. 
 
3.6. Principalele abord ări şi metode ale evalu ării OPI.       
Abordarea prin costuri bazată pe active. 
Constatarea cheltuielilor pentru crearea, achiziţionarea şi introducerea OPI în circuitul 

economic. Raportarea cheltuielilor nesimultane la valoarea curentă. 
Abordarea prin piaţă (bazată pe compararea vânzărilor). 
Abordarea prin venit (financiară). 
Principalele metode ale evaluării OPI: vânzărillor comparative; capitalizării veniturilor; 

scutirii de redevenţe; profiturilor suplimentare; costurilor creării (costurilor iniţiale); restaurării 
costurilor; costurilor de înlocuire; actualizării fluxurilor de lichidităţi (discounted cash-flow); regula  
25% etc. 

 
3.7. Specificul evalu ării diferitelor obiecte ale propriet ăţii intelectuale în diverse 

scopuri     
Calcularea valorii OPI în scopul preluării la balanţă în calitate de active imateriale 

(imobilizări necorporale). 
Calcularea valorii OPI în scopul determinării venitului titularului de drepturi. 
Calcularea valorii OPI în scopuri comerciale. 
Evaluarea brevetelor de invenţii şi a modelelor de utilitate. 
Modalităţi de evaluare a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale. 
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3.8. Modalit ăţi de evaluare a valorii licen ţei 
Calcularea valorii licenţei conform profitului (venitului). 
Calcularea valorii licenţei conform bazei redevenţelor. Modalităţi de calculare a ratei 

redevenţelor (royalty). 
Calcularea valorii licenţei în baza sumelor forfetare (plăţilor pauşale).  
Calcularea valorii licenţei prin modalitate combinată. 
 
3.9.Calcularea cuantumului prejudiciilor cauzate de  utilizarea ilicit ă a OPI 
Noţiunile de contrafacere şi piraterie. Proporţiile utilizării ilicite a OPI. 
Constatarea faptului de încălcare a dreptului titularului OPI. 
Scopurile calculării cuantumului prejudiciilor cauzate titularului OPI în cazul utilizării ilicite 

a acestora: repararea prejudiciilor cauzate, lichidarea consecinţelor utilizării ilicite a OPI, 
contestarea în instanţele judiciare.  

Modalităţi de calculare a prejudiciilor. 
Calcularea cuantumului prejudiciilor în cazul lipsei datelor privind vânzările de producţie 

contrafăcută. 
 
3.10. Procedeele de evaluare a obiectelor dreptului  de autor şi drepturilor conexe  
Specificul dreptului de autor şi drepturilor conexe în contextul evaluării OPI. 
Determinarea ratelor onorariilor şi remunerarea autorilor şi interpreţilor. 
Utilizarea ratelor minime ale remunerării autorilor şi interpreţilor în vederea evaluării OPI. 
Modalităţi de repartizare a veniturilor obţinute din utilizarea dreptului de autor şi drepturilor 

conexe între autori, interpreţi şi producători ai produselor audio şi video. 
Evaluarea operelor de artă plastică. 
Evaluarea operelor muzicale. 
Modalităţile de evaluare a producţiei poligrafice. 
Principiile de evaluare a programelor pentru computere şi bazelor de date. 
 
3.11. Evaluarea know-how-lui şi a goodwill-lui  
Definirea noţiunilor de know-how şi goodwill. 
Specificul evaluării know-how-lui. 
Evaluarea good-will-lui. Rolul valorii activelor materiale şi imateriale în calcularea valorii 

good-will-lui. 
 
3.12. Modalit ăţi de estimare a riscurilor inova ţionale  
Noţiunile de incertitudine şi riscuri economice, clasificarea lor. Riscurile interne şi externe. 
Evaluarea riscurilor inovaţionale. 
Modelarea inovaţională. 
Metoda de corectare a ratei discountului. 
Metoda echivalentelor autentice. 
 
3.13. Întocmirea raportului de evaluare  
Cerinţele înaintate faţă de un raport de evaluare a OPI. 
Principalele compartimente ale raportului de evaluare şi componentele acestora. 
Necesitatea reflectării circumstanţelor speciale şi limitărilor luate în consideraţie în 

procesul de evaluare. 
Aplicarea rezultatelor evaluării expuse în raportul de evaluare. 
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3.14. Standarde de evaluare.  
Noţiunea de standard de evaluare. 
Rolul standardelor în evaluarea OPI. Experienţa ţărilor occidentale în standardizarea 
evaluării. 
Experienţa ţărilor occidentale în standardizarea evaluării. 
Clasificarea standardelor de evaluare. Standardele naţionale şi internaţionale. 
 
3.15. Eviden ţa contabil ă a OPI 
Oportunitatea evidenţei contabile a OPI. 
Principii generale ale evidenţei contabile a OPI. 
Inventarierea OPI. 
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