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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

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

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

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

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

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

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

desene şi modele) 
(OHIM)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadines
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

согласно национальной процедуре.

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

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

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

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

 a  short-term patent application or a patent application 

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

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

 или на патент на изобретение

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

 Имя патентного поверенного

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

priorităţii recunoscute

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

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

подачи или даты признанного приоритета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a documentului

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

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

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

şi/sau desene

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

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

описания, формулы изобретения и/или чертежей

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение

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

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

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

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

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

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

патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

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

U0  –  cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată

  –  published short-term patent application

  –  опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение

Y    –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat

  –  granted short-term patent for invention

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения 

 или протеста   

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

 a  documentului

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

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

титульном листе документа

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

revendicări şi/sau desene

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

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой 

части описания, формулы изобретения и/или чертежей

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

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

DE PROPRIETATE 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

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

    Granted patents for invention 

    Предоставленные патенты на изобретения

FF9Y   Brevete de invenţie de scurtă durată acordate

    Granted short-term patents for invention 

    Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

FA9A  Lista cererilor de brevet de invenţie retrase

    List of withdrawn patent applications

    Перечень отозванных заявок на патент

FC9A  Lista cererilor de brevet de invenţie respinse

    List of refused patent applications

    Перечень отклоненных заявок на патент

FG4A  Lista brevetelor de invenţie eliberate 

    List of issued patents for invention  

    Перечень выданных патентов на изобретения

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

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

в титульном листе документа

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

descriere, revendicări şi/sau desene

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

drawings

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

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

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT 

  PERFORMING  OPERATIONS. 
TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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

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

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

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

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

   Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

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

           Перечень продленных свидетельств о регистрации полезных моделей 

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

MK4K  Lista certifi catelor de înregistrare a modelelor de utilitate a căror durată de valabilitate a expirat
            List of utility model registration certifi cates the term of validity of which has expired
            Перечень свидетельств о регистрации  полезных моделей, срок действия которых истек 
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

P

P

П 



MD - BOPI 11/2015  INVENTIONS 

 16

(21) a 2015 0058 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 31/495 (2006.01) 

A61K 31/4965 (2006.01) 
A61P 25/18 (2006.01) 

(22) 2013.11.28 
(31) P1200691 
(32) 2012.11.29 
(33) HU 
(85) 2015.06.25 
(86) PCT/IB2013/060465, 2013.11.28 
(87) WO 2014/083522 A1, 2014.06.05 
(71) RICHTER GEDEON NYRT., HU 
(72) PITTER, János György, HU; SZATMÁRI,  

Balázs, HU; DEBELLE, Marc, FR; NÉMETH,  
György József, HU; LASZLOVSZKY, István, HU 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Trans-4-{2-[4-(2,3-diclorofenil)-piperazin-1-

il]-etil}-N,N-dimetilcarbamoil-ciclohexilamină 
pentru tratamentul simptomelor negative 
ale schizofreniei 

(57) Prezenta invenţie se referă la trans-4-{2-[4-
(2,3-diclorofenil)-piperazin-l-il]-etil}-N,N-dimetil-
carbamoil-ciclohexilamină (cariprazină) şi să-
rurile farmaceutic acceptabile, hidraţii, solvaţii 
şi polimorfii acesteia pentru utilizarea în tra-
tamentul simptomelor negative primare ale 
schizofreniei şi/sau a simptomelor predomi-
nant negative ale schizofreniei. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Trans-4-{2-[4-(2,3-dichlorophenyl)-pipera-
zin-1-yl]-ethyl}-N,N-dimethylcarbamoyl-
cyclohexylamine for treating negative 
symproms of schizophrenia  

(57) The present invention relates to trans-4-{2-[4-
(2,3-dichlorophenyl)-piperazin-1-yl]-ethyl}-N,N-
dimethylcarbamoyl-cyclohexylamine (caripra-
zine) and pharmaceutically acceptable salts 
and hydrates and solvates and polymorphs 
thereof for use in the treatment of primary 
negative symptoms of schizophrenia and/or 
predominantly negative symptoms of schizo-
phrenia.  

 
  Claims: 4 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Транс-4-{2-[4-(2,3-дихлорфенил)-пипера-
зин-1-ил]-этил}-N,N-диметилкарбамоил-
циклогексиламин для лечения 
негативных симптомов шизофрении 

(57) Настоящее изобретение имеет отношение 
к транс-4-{2-[4-(2,3-дихлорфенил) пипера-
зин-1-ил]-этил}-N,N-диметилкарбамоил-
циклогексиламину (карипразину) и его 

фармацевтически приемлемым солям, гид-
ратам, сольватам и полиморфным формам 
для использования при лечении первичных 
негативных симптомов шизофрении и/или 
преимущественно негативных симптомов 
шизофрении. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 5 
 

 
(21) a 2015 0064 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 31/498 (2006.01) 

A61K 31/529 (2006.01) 
A61P 31/18 (2006.01) 
C07D 498/14 (2006.01) 
C07D 471/04 (2006.01) 
C07D 471/14 (2006.01) 
C07D 471/22 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 

(22) 2013.12.19 
(31) 61/745375; 61/788397; 61/845803 
(32) 2012.12.21; 2013.03.15; 2013.07.12 
(33) US; US; US 
(85) 2015.07.13 
(86) PCT/US2013/076367, 2013.12.19 
(87) WO 2014/100323 A1, 2014.06.26 
(71) GILEAD SCIENCES, INC., US 
(72) JIN Haolun, CH; LAZERWITH Scott E., US; 

MARTIN Teresa Alejandra Trejo, US; BACON 
Elizabeth M., US; COTTELL Jeromy J., US; 
CAI Zhenhong, US; PYUN Hyung-Jung, US; 
MORGANELLI Philip Anthony, US; JI 
Mingzhe, US; TAYLOR James G., US; CHEN 
Xiaowu, US; MISH Michael R., US; DESAI 
Manoj C., US 

(74) MARGINE Ion 
(54) Compuşi policiclici de carbamoilpiridonă 

şi utilizarea lor farmaceutică 
(57) Invenţia se referă la compuşi pentru utilizare 

în tratamentul infecţiei cu virusul imunodefi-
cienţei umane (HIV). 
Compuşii au următoarea Formulă (I): 

 

(I) 
incluzând stereoizomeri şi săruri acceptabile 
farmaceutic ale acestora, în care R1, X, W, Y1, 
Y2, Z1 

şi Z4 sunt definiţi în prezentul docu-
ment. 
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Sunt dezvăluite, de asemenea, metode aso-
ciate cu obţinerea şi utilizarea acestor com-
puşi, precum şi compoziţii farmaceutice care 
conţin astfel de compuşi. 

 
  Revendicări: 108 

* 
*     * 

(54) Polycyclic carbamoylpyridone compounds 
and their pharmaceutical use  

(57) The invention relates to compounds for use in 
the treatment of human immunodeficiency vi-
rus (HIV) infection. 
The compounds have the following Formula: 
 

 
 
(I) 
including stereoisomers and pharmaceutically 
acceptable salts thereof, wherein R1, X, W, 
Y1, Y2, Z1 and Z4 are as defined in the present 
document.  
Methods associated with preparation and use 
of such compounds, as well as pharmaceuti-
cal compositions comprising such com-
pounds, are also disclosed. 

 
  Claims: 108 

* 
*     * 

(54) Полициклические соединения карбамо-
илпиридона и их фармацевтическое 
применение  

(57) Изобретение относится к соединениям для 
применения в лечении вируса иммуноде-
фицита человека (ВИЧ). 
Соединения имеют следующую формулу 
(I): 

 
 
(I) 
 
 
 

в том числе стереоизомеры и их фарма-
цевтически приемлемые соли, где R1, X, W, 
Y1, Y2, Z1 и Z4 имеют значения, определен-
ные в данном документе.  
Также раскрыты методы, связанные с под-
готовкой и применением таких соединений, 
а также фармацевтические композиции, 
содержащие такие соединения. 

 
 П. формулы: 108 
 

 
(21) a 2015 0076 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 31/192 (2006.01) 

A61P 35/00 (2006.01) 
A61P 35/02 (2006.01) 
A61P 11/00 (2006.01) 
A61P 43/00 (2006.01) 

(22) 2014.01.20 
(31) 13305067.4 
(32) 2013.01.18 
(33) EP 
(85) 2015.08.10 
(86) PCT/EP2014/051060, 2014.01.20 
(87) WO 2014/111584 A1, 2014.07.24 
(71) GENFIT, FR 
(72) HANF Rémy, FR; HUM Dean, FR; WALCZAK 

Robert, FR; NOEL Benoît, FR 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Metodă de tratament al fibrozei şi cance-

rului 
(57) Prezenta invenţie se referă la utilizarea com-

pusului 1-[4-metiltiofenil]-3-[3,5-dimetil-4-carbo-
xidimetilmetiloxifenil]prop-2-en-1-onă pentru tra-
tamentul bolilor fibrotice şi cancerului. 

 
  Revendicări: 9 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Method of treatment of fibrosis and can-
cers 

(57) The present invention relates to the use of 
compound 1-[4-methylthiophenyl]-3-[3,5-dimethyl-
4-carboxydimethylmethyloxyphenyl]prop-2-en-1-
one for treating fibrotic diseases and cancers. 

 
  Claims: 9 
  Fig.: 5 

* 
*     * 
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(54)  Метод лечения фиброза и рака 
(57) Настоящее изобретение относится к при-

менению соединения 1-[4-метилтиофенил]-
3-[3,5-диметил-4-карбоксидиметилметил-
оксифенил]проп-2-eн-1-oна для лечения 
фиброзных заболеваний и рака. 

 
 П. формулы: 9 
 Фиг.: 5 
 

 
(21) a 2015 0049 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 217/26 (2006.01) 

C07C 255/58 (2006.01) 
C07D 401/04 (2006.01) 
C07D 417/04 (2006.01) 
C07D 205/04 (2006.01) 
C07D 207/08 (2006.01) 
C07D 285/10 (2006.01) 
C07D 211/22 (2006.01) 
A61K 31/4725 (2006.01) 
A61P 5/26 (2006.01) 
A61P 5/28 (2006.01) 
A61P 21/00 (2006.01) 
A61P 19/00 (2006.01) 
A61P 25/00 (2006.01) 
A61P 3/00 (2006.01) 

(22) 2013.11.25 
(31) 61/732617 
(32) 2012.12.03 
(33) US 
(85) 2015.05.19 
(86) PCT/IB2013/060381, 2013.11.25 
(87) WO 2014/087298 A4, 2014.06.12 
(71) PFIZER INC., US 
(72) ANDERSON James Thomas, US; CHEKLER 

Eugene Lvovich Piatnitski, US; ELLSWORTH 
Edmund L., US; ERICKSON Bruce Kipp, US; 
GILBERT Adam Matthew, US; RICKETTS 
Anthony P., US; THOMPSON David P., US; 
UNWALLA Rayomand Jal, US; VERHOEST 
Patrick Robert, US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Modulatori selectivi noi de receptor an-

drogenic 
(57) Prezenta invenţie se referă la compusul cu 

formula 1, 2 sau 3: 

 
unde A este N sau −CR0--, unde R0 este 
hidrogen, alchil C1-C6 cu catena liniară sau 
ramificată etc., Z este −CRe-- sau −N--, unde 
Re este hidrogen, alchil C1-C6 cu catena 
liniară sau ramificată etc.; R1

 este hidrogen, 
alchil C1-C6 cu catena liniară sau ramificată, 
etc.; R2 sunt independent hidrogen sau alchil 
C1-C6 cu catena liniară sau ramificată; R3 şi 
R4 sunt independent hidrogen, alchil C1-C6 cu 
catena liniară sau ramificată etc.; R5

 
şi R6 sunt 

independent hidrogen sau alchil C1-C6 cu ca-
tena liniară sau ramificată etc.; R8 este 
hidrogen, achil C1-C6 cu catena liniară sau 
ramificată etc.; R9

 
şi R10 sunt independent 

hidrogen sau alchil C1-C6 cu catena liniară 
sau ramificată etc.; Q este --CO--, --(CH2)q--,  
--(CHRs)q-- sau -(CRsRt)q--, unde Rs şi Rt sunt 
independent alchil, aril, alchilaril, heteroaril 
sau alchilheteroaril C1-C6 cu catenă liniară 
sau ramificată; unde q este 0, 1, 2 sau 3; şi 
unde n este 0, 1, 2, 3, 4 sau 5; sau la o sare 
farmaceutic acceptabilă a acestora, la 
compoziţiile ce conţin asemenea compuşi; şi 
la utilizarea acestor compuşi în tratamentul 
diferitelor boli, în particular, al celor afectate 
sau mediate de receptorul androgen. 

 
  Revendicări: 15 

* 
*     * 
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(54) Novel selective androgen receptor modu-
lators 

(57) The present invention relates to a compound 
of Formula 1, 2 and 3: 

 

 
wherein A is N or −CR0--, where R0 is hydro-
gen, C1-C6 linear or branched chain alkyl, etc., 
Z is −CRe-- or −N--, where Re is hydrogen, C1-
C6 linear or branched chain alkyl, etc.; R1 is 
hydrogen, C1-C6 linear or branched chain al-
kyl, etc.; R2 are independently hydrogen or 
C1-C6 linear or branched chain alkyl; R3 and 
R4 are independently hydrogen, C1-C6 linear 
or branched chain alkyl, etc.; R5 and R6 are 
independently hydrogen or C1-C6 linear or 
branched chain alkyl, etc.; R8 is hydrogen, C1-
C6 linear or branched chain alkyl, etc.; R9 and 
R10 are independently hydrogen, C1-C6 linear 
or branched chain alkyl, etc.; Q is --CO--, --
(CH2)q--, --(CHRs)q-- or -(CRsRt)q--, where Rs 

and Rt are independently C1-C6 linear or 
branched chain alkyl, aryl, alkylaryl, heteroaryl 
or alkylheteroaryl; where q is 0, 1, 2 or 3; and, 
where n is 0, 2, 3, 4 or 5; or, a pharmaceuti-
cally acceptable salt thereof, to compositions 
containing such compounds; and to the uses 
of such compounds in the treatment of vari-
ous diseases, particularly, those affected or 
mediated by the androgen receptor.  

 
  Claims: 15 

* 
*     * 

(54) Новые селективные модуляторы анд-
рогенного рецептора 

(57) Настоящее изобретение относится к со-
единению формулы 1, 2 или 3:  

 
где A представляет собой N или −CR0--, 
где R0 представляет собой водород, C1-C6 

линейный или разветвленный алкил и т.д., 
Z представляет собой −CRe-- или −N--, где 
Re представляет собой водород, C1-C6 ли-
нейный или разветвленный алкил и т.д.; R1

 

представляет собой 
водород, C1-C6 линей-

ный или разветвленный алкил и т.д.; R2 не-
зависимо представляют собой водород 
или C1-C6 линейный или разветвленный 
алкил; R3 и R4 независимо представляют 
собой водород, C1-C6 линейный или раз-
ветвленный алкил и т.д.;. R5

 
и

 R6 незави-
симо представляют собой водород или C1-
C6 линейный или разветвленный алкил и 
т.д.; R8 представляет собой водород, C1-C6 

линейный или разветвленный алкил и т.д.; 
R9

 
и

 R10 независимо представляют собой 
водород или C1-C6 линейный или разветв-
ленный алкил и т.д.; Q представляет собой 
--CO--, --(CH2)q--, --(CHRs)q-- или −(CRsRt)q--, 
где Rs и Rt независимо представляют со-
бой C1-C6 линейный или разветвленный  
алкил, арил, алкиларил, гетероарил или 
алкилгетероарил; где q представляет со-
бой 0, 1, 2 или 3; и где n представляет со-
бой 0, 1, 2, 3, 4 или 5; или к его фармацев-
тически приемлемой соли, к композициям, 
содержащим такие соединения; и к приме-
нению таких соединений в лечении раз-
личных заболеваний, в частности заболе-
ваний, на которые влияет или которые яв-
ляются опосредованными андрогенным 
рецептором. 

 
 П. формулы: 15 
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(21) a 2015 0037 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 471/04 (2006.01) 

A61K 31/437 (2006.01) 
(22) 2013.10.30 
(31) 61/723995 
(32) 2012.11.08 
(33) US 
(85) 2015.04.23 
(86) PCT/IB2013/059768, 2013.10.30 
(87) WO 2014/072882 A1, 2014.05.15 
(71) PFIZER INC., US 
(72) DAVOREN Jennifer E., US; DOUNAY Amy 

Beth, US; EFREMOV Ivan V., US; GRAY Da-
vid L. F., US; MENTE Scot R., US; O`NEIL 
Steven V., US; ROGERS Bruce N., US; 
SUBRAMANYAM Chakrapani, US; ZHANG 
Lei, US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Compuşi heteroaromatici şi utilizarea lor 

ca liganzi de dopamină D1 
(57) Prezenta invenţie se referă la compuşii cu 

formula (I): 

 
(I) 
şi sărurile farmaceutic acceptabile ale aces-
tora şi N-oxizii celor menţionaţi mai sus; pro-
cedeele de preparare; compuşii intermediari 
folosiţi la preparare; compoziţiile ce conţin 
aceşti compuşi, săruri sau N-oxizi, şi utilizarea 
lor pentru tratamentul tulburărilor mediate de 
receptorii D1 sau al tulburărilor asociate cu 
medierea receptorilor D1, de exemplu, schizo-
frenie (simptomele sale cognitive şi negative), 
disfuncţia cognitivă (de exemplu, disfuncţia 
cognitivă asociată cu schizofrenia, AD, PD, 
sau terapie farmacoterapeutică), ADHD, im-
pulsivitate, dependenţă compulsivă de jocuri 
de noroc, supraalimentare, tulburare din 
spectrul autismului, MCI, declin cognitiv legat 
de vârstă, demenţă, RLS, boala Parkinson,  
coree Huntington, anxietate, depresie, MDD, 
TRD, şi tulburare bipolară. 

 
  Revendicări: 20 

* 
*     * 

 
 

(54) Heteroaromatic compounds as dopamine 
D1 ligands 

(57) The present invention provides compounds of 
Formula (I): 

 
(I) 
and pharmaceutically acceptable salts thereof 
and N-oxides of the foregoing; processes for 
the preparation of; intermediates used in the 
preparation of; and compositions containing 
such compounds, salts or N-oxides, and their 
uses for treating D1-mediated (or D1-
associated) disorders including, e.g., schizo-
phrenia (e.g., its cognitive and negative symp-
toms), cognitive impairment (e.g., cognitive 
impairment associated with schizophrenia, 
AD, PD, or pharmacotherapy therapy), ADHD, 
impulsivity, compulsive gambling, overeating, 
autism spectrum disorder, MCI, age-related 
cognitive decline, dementia, RLS, Parkinson’s 
disease, Huntington’s chorea, anxiety, de-
pression, MDD, TRD, and bipolar disorder.    

 
  Claims: 20 

* 
*     * 

(54) Гетероароматические соединения и их 
применение в качестве лигандов дофа-
мина D1 

(57) Настоящее изобретение относится к 
соединениям формулы (I): 

 
(I) 
и их фармацевтически приемлемым солям 
и N-оксидам вышеуказанных; к способам 
получения; промежуточным соединениям, 
используемым при получении; компози-
циям, содержащим указанные соединения, 
солям или N-оксидам и к их использованию 
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для лечения расстройств, опосредованных 
D1 рецепторами, или расстройств, связан-
ных с опосредованием рецепторов D1, 
например, шизофрении (ее когнитивных и 
негативных симптомов), когнитивного нару-
шения (например, когнитивного нарушения, 
связанного с шизофренией, AD, PD или 
фармакотерапевтической терапией), ADHD, 
импульсивности, компульсивной зависимо-
сти от азартных игр, переедания, рас-
стройства аутистического спектра, MCI, 
снижения когнитивных функций, связанных 
с возрастом, деменции, RLS, болезни 
Паркинсона, хореи Хантингтон, тревоги, 
депрессии, MDD, TRD и биполярного 
расстройства. 

 
 П. формулы: 20 
 

 
(21) a 2014 0053 (13) A2 
(51) Int. Cl.: F25B 30/00 (2006.01) 

F25B 30/02 (2006.01) 
F22B 3/02 (2006.01) 
F22B 27/14 (2006.01) 
F22B 29/02 (2006.01) 
F22B 35/00 (2006.01) 

(22) 2014.05.27 
(71)(72) OLARU Gheorghe, MD 
(54) Cazan de abur (generator de abur) fără 

combustibil 
(57) Invenţia se referă la cazanele de abur conce-

pute pentru producerea vaporilor de apă utili-
zaţi în industria alimentară, chimică, textilă şi 
în alte ramuri industriale. 
Cazanul de abur (generatorul de abur) fără 
combustibil constă dintr-un compresor (1), un 
evaporator (2), un cazan de abur (3), un se-
parator de lichid (4), un ventil de reglare (5), 
un condensator (6), un ventilator axial (7), o 
cameră frigorifică (8), producţie de răcire (9), 
o tavă pentru condensat (10), un rezervor 
pentru condensat (11), o pompă (12), o 
conductă de aer (13), un ventil de abur (14), 
un robinet de suflare (15) şi o conductă (16). 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Steam boiler (steam generator) without 
fuel  

(57) The invention relates to steam boilers, de-
signed for the production of water vapors 
used in the food, chemical, textile industries 
and other industrial branches. 
The steam boiler (steam generator) without 
fuel comprises a compressor (1), an evapora-
tor (2), a steam boiler (3), a liquid separator (4), 
a control valve (5), a condenser (6), an axial fan 
(7), a cooling chamber (8), cooled production 
(9), a condensate tray (10), a condensate reser-
voir (11), a pump (12), an air duct (13), a steam 
valve (14), a blow tap (15) and a pipe (16). 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Паровой котел (парогенератор) без топ-
лива 

(57) Изобретение относится к паровым котлам, 
предназначенным для производства вод-
ных паров, используемых в пищевой, хи-
мической, текстильной промышленностях и 
в других промышленных отраслях. 
Паровой котел (генератор пара) без топли-
ва состоит из компрессора (1), испарителя 
(2), парового котла (3), сепаратора (разде-
лителя) жидкости (4), регулирующего венти-
ля (5), конденсатора (6), осевого вентилятора 
(7), охлаждающей камеры (8), охлаждаемой 
продукции (9), поддона для конденсата (10), 
резервуара для конденсата (11), насоса (12), 
воздухопровода (13), парового вентиля (14), 
крана дутья (15) и трубы (16). 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 1 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

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

 

O 

A 

Л 
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(11) 4378 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A01B 7/00 (2006.01) 

A01B 21/08 (2006.01) 
(21) a 2014 0057 
(22) 2014.06.09 
(71)(72)(73) BOLGAR Piotr, MD; BOLGAR Dmitri, 

MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Unealtă cu discuri pentru lucrat solul 

(variante) 
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini 

agricole, şi anume la uneltele cu discuri, des-
tinate pentru lucrarea superficială a solului, şi 
poate fi utilizată la maşinile şi uneltele pentru 
lucrat solul. 
Unealta cu discuri pentru lucrat solul, con-
form primei variante, conţine un sistem 
portant (1), pe care sunt instalate două bare 
(4) în formă de V cu unghiul ascuţit îndreptat 
spre partea dorsală a uneltei. Pe fiecare 
dintre bare (4), pe suporturi individuale, sunt 
montate cu posibilitatea rotirii şi schimbării 
unghiului de atac discuri (5) sferice şi/sau 
conice. Două discuri (5), amplasate pe bare 
(4) simetric faţă de axa longitudinală de 
simetrie a uneltei, formează un rând. Discu-
rile (5) sunt orientate cu partea convexă spre 
axa longitudinală de simetrie a uneltei şi sunt 
montate cu deviere pe bare (4) cu posibili-
tatea acoperirii parţiale a lăţimii brazdelor 
lucrate cu discurile (5) din rândul premergă-
tor de lăţimea brazdelor lucrate cu discurile 
(5) din rândul următor. 
Conform variantei a doua, barele în formă de 
V sunt îndreptate cu unghiul ascuţit spre 
partea frontală a uneltei. Toate discurile sunt 
orientate cu partea concavă spre axa longitu-
dinală de simetrie a uneltei. 

 
  Revendicări: 7 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54)  Disk tillage tool (embodiments) 
(57) The invention relates to agricultural machin-

ery industry, namely to disk tools designed 
for surface tillage of soil, and can be used in 
tillage machines and tools. 
The disk tillage tool, according to the first 
embodiment, comprises a carrier system (1), 
on which are installed two V-shaped beams 
(4) with the acute angle directed towards the 
rear part of the tool. On each of the beams 
(4), on individual racks, are mounted with the 
possibility of rotation and change of the angle 
of attack spherical and/or conical disks (5). 
Two disks (5), placed symmetrically about 

the longitudinal axis of symmetry of the tool 
on the beams (4), form a row. The disks (5) 
are directed with the convex side towards the 
longitudinal axis of symmetry of the tool and 
are mounted with shift on the beams (4) with 
the possibility of partial overlapping of the 
width of furrows tilled with the disks (5) of the 
preceding row with the width of furrows tilled 
with the disks (5) of the subsequent row. 
According to the second embodiment, the V-
shaped beams are directed with the acute 
angle towards the front part of the tool. All 
disks are directed with the concave side to-
wards the longitudinal axis of symmetry of 
the tool. 

 
  Claims: 7 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Дисковое почвообрабатывающее ору-
дие (варианты) 

(57) Изобретение относится к сельскохозяйст-
венному машиностроению, а именно к 
дисковым орудиям, предназначенным для 
поверхностной обработки почвы, и может 
быть использовано в почвообрабатываю-
щих машинах и орудиях. 
Дисковое почвообрабатывающее орудие, 
согласно первому варианту, содержит не-
сущую систему (1), на которой установле-
ны две балки (4) V-образной формы с на-
правленным в сторону задней части ору-
дия острым углом. На каждой из балок (4), 
на индивидуальных стойках, смонтирова-
ны с возможностью вращения и измене-
ния угла атаки сферические и/или кониче-
ские диски (5). Два диска (5), симметрично 
расположенные относительно продольной 
оси симметрии орудия на балках (4), об-
разуют ряд. Диски (5) направлены выпук-
лой стороной в сторону продольной оси 
симметрии орудия и смонтированы со 
смещением на балках (4) с возможностью 
частичного перекрытия ширины борозд, 
обрабатываемых дисками (5) предшест-
вующего ряда, шириной борозд, обраба-
тываемых дисками (5) последующего ряда. 
Согласно второму варианту, балки V-
образной формы направлены острым уг-
лом в сторону передней части орудия. Все 
диски направлены вогнутой стороной в 
сторону продольной оси симметрии ору-
дия. 

 
 П. формулы: 7 
 Фиг.: 4 
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(11) 4379 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B60R 21/00 (2006.01) 

B60R 21/02 (2006.01) 
(21) a 2014 0111 
(22) 2014.10.09 
(71)(72)(73) VALCOV Victor, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Sistem de securitate pentru evitarea scu-

fundării mijlocului de transport terestru 
(57) Invenţia se referă la tehnica de protecţie a 

conducătorului şi a pasagerilor mijloacelor de 
transport terestru, precum şi a mijloacelor de 
transport goale în situaţii extreme, cum sunt 
inundaţia, căderile în timpul accidentelor a 
mijlocului de transport într-un bazin de apă, 
lac, râu etc.   
Sistemul de securitate pentru evitarea scu-
fundării mijlocului de transport terestru conţi-
ne, distribuite uniform în poziţie de funcţiona-
re, sub fundul (1) mijlocului de transport, per-
ne Р1…Р8 pneumatice, amplasate în poziţie 
nefuncţională în cutii/huse С1…С8; o butelie 
(2) cu gaz comprimat, conectată printr-un re-
ductor (3) la o conductă (4) de distribuţie a 
gazului, dotată cu o supapă V0 electropneu-
matică principală, la care este conectată şi o 
pompă M electrică pneumatică, totodată con-
ducta (4) este dotată cu un indicator de pre-
siune a gazului Ri în conductă (4); supape 
electropneumatice V1…V8 şi reversibile 
S1…S8, instalate pe racorduri de conductă 
de gaz (5), care unesc fiecare pernă Р1…Р8 

cu conducta (4). Fiecare pernă Р1…Р8 este 
dotată cu un indicator de presiune a gazului 
R1…R8, care se află în aceasta. Sistemul 
conţine de asemenea indicatoare (6)…(14) 
de existenţă a apei, unul dintre ele (6) fiind 

amplasat sub capota mijlocului de transport 
în zona motorului şi cel puţin două dintre ele 
fiind amplasate în salonul mijlocului de tran-
sport, totodată indicatoarele (6)…(14) sunt 
unite electric cu supapa V0 a conductei (4). 
Indicatoarele de presiune a gazului R1…R8 
în pernele Р1…Р8 sunt unite electric cu supa-
pele V1…V8 ale pernelor Р1…Р8, iar indica-
torul de presiune a gazului Ri în conductă (4) 
este unit electric cu un dispozitiv de acţio-
nare al pompei M pneumatice. 

 
  Revendicări: 3 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Safety system for preventing submersion 
of surface vehicle  

(57) The invention relates to the protection of 
driver and passengers of surface vehicles, as 
well as empty vehicles in extreme situations, 
such as flood, falls during vehicle accidents 
in a pond, lake, river, etc. 
The safety system for preventing submersion 
of surface vehicle comprises, uniformly dis-
tributed in the operating position, under the 
bottom (1) of the vehicle, air cushions 
P1…P8, placed in the nonoperating position 
in boxes/covers C1…C8; a cylinder (2) with 
compressed gas, connected through a gear-
box (3) to a distribution gas conduit (4), pro-
vided with a main electropneumatic valve V0, 
to which is also connected an electric pneu-
matic pump M, wherein the gas conduit (4) is 
provided with a gas-pressure sensor Ri in the 
gas conduit (4); electropneumatic V1…V8 
and return S1…S8 valves, installed on gas fit-
tings (5), connecting each cushion P1…P8 to 
the gas conduit (4). Each cushion P1…P8 is 
equipped with a gas-pressure sensor 
R1…R8, located in it. The system also com-
prises water presence sensors (6)…(14), one 
of which (6) is placed under the bonnet of the 
vehicle in the region of the engine and at 
least two of which are placed inside the vehi-
cle, wherein the sensors (6)…(14) are elec-
trically connected to the valve V0 of the gas 
conduit (4). The gas-pressure sensors 
R1…R8 in the cushions P1…P8 are electrically 
connected to the valves V1…V8 of the cush-
ions P1…P8, and the gas-pressure sensor Ri 
in the gas conduit (4) is electrically connect-
ed to a drive of the pneumatic pump M. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 4 

* 
*     * 
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(54) Система безопасности для предотвра-
щения затопления наземного транс-
портного средства 

(57) Изобретение относится к технике защиты 
водителя и пассажиров наземных транс-
портных средств, а также пустых транс-
портных средств в экстремальных ситуа-
циях, таких как наводнение, падение при 
авариях транспортного средства в водо-
ем, озеро, реку и т.п. 
Система безопасности для предотвраще-
ния затопления наземного транспортного 
средства содержит равномерно распре-
деленные в рабочем положении под дни-
щем (1) транспортного средства пневма-
тические подушки Р1…Р8, размещенные в 
нерабочем положении в коробки/чехлы 
С1…С8; баллон (2) со сжатым газом, под-
соединенный через редуктор (3) к распре-
делительному газопроводу (4), снабжен-
ному основным электропневматическим 
клапаном V0, к которому подсоединен и 
электрический пневмонасос M, при этом 
газопровод (4) снабжен датчиком давле-
ния газа Ri в газопроводе (4); электроп-
невматические V1…V8 и обратные S1…S8 
клапаны, установленные на газопровод-
ных патрубках (5), соединяющих каждую 
подушку Р1…Р8 с газопроводом (4). Каж-
дая подушка Р1…Р8 снабжена датчиком 
давления газа R1…R8, находящегося в 
ней. Система также содержит датчики 
(6)…(14) наличия воды,  один из которых 
(6) расположен под капотом транспортно-
го средства в районе двигателя и, по 
меньшей мере, два из которых располо-
жены в салоне транспортного средства, 
при этом датчики (6)…(14) электрически 
связаны с клапаном V0 газопровода (4). 
Датчики давления газа R1…R8 в подушках 
Р1…Р8 электрически связаны с клапанами 
V1…V8 подушек Р1…Р8, а датчик давления 
газа Ri в газопроводе (4) электрически 
связан с приводом пневмонасоса M. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 4 

 
 
 

 
(11) 4380 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B82Y 30/00 (2011.01) 

B82Y 40/00 (2011.01) 
C01G 9/00 (2006.01) 
C01G 11/00 (2006.01) 
C01G 19/04 (2006.01) 
C08F 26/10 (2006.01) 

(21) a 2014 0132 
(22) 2014.12.16 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; 
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 
ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, MD 

(72)  MÎRZAC Alexandra, MD; GUŢUL Tatiana, 
MD; ZUBAREVA Vera, MD; BULHAC Ion, MD; 
MICU Alexandru, MD; SIMINEL Anatol, MD 

(54) Procedeu de obţinere a nanocompozitului 
CdSe/ZnS/PVP 

(57) Invenţia se referă la nanotehnologii, în spe-
cial la procedeele de obţinere a straturilor 
nanocompozite, şi poate fi utilizată în medi-
cină şi optoelectronică. 
Procedeul de obţinere a nanocompozitului 
CdSe/ZnS/PVP include prepararea separată 
a soluţiei coloidale de nanoparticule sau 
nanosuspensie de CdSe/ZnS şi a soluţiei de 
polivinilpirolidonă cu utilizarea dizolvanţilor 
hidrofili: acetonă, acetilacetonă, amestecarea 
acestora, unde raportul dintre CdSe/ZnS şi 
polivinilpirolidonă este de 1…10, dispersarea 
amestecului obţinut într-o baie cu ultrasunet 
timp de 5…30 min, plasarea amestecului 
dispersat, pentru depunere electroforetică, 
într-o celulă cu doi electrozi, amplasaţi la o 
distanţă de 10 mm unul faţă de celălalt, unul  
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dintre ei fiind executat din sticlă şi acoperit cu 
In2O3-SnO2 (1TO), iar al doilea - din titan, 
alimentarea electrozilor cu tensiune constan-
tă de 700 V timp de 3…30 min până la 
formarea nanocompozitului pelicular pe elec-
trodul din sticlă. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Method for producing CdSe/ZnS/PVP 
nanocomposite  

(57) The invention relates to nanotechnology, 
particularly to methods for producing nano-
composite layers, and can be used in medi-
cine and optoelectronics. 
The method for producing CdSe/ZnS/PVP 
nanocomposite comprises the separate pre-
paration of the colloidal solution of nanoparti-
cles or CdSe/ZnS nanosuspension and 
polyvinylpyrrolidone solution using hydro-
philic solvents: acetone, acetylacetone, mix-
ing thereof, wherein the ratio of CdSe/ZnS 
and polyvinylpyrrolidone is equal to 1…10, 
dispersion of the resulting mixture in an ul-
trasonic bath for 5…30 min, placement of the 
dispersed mixture, for electrophoretic deposi-
tion, in a cell with two electrodes, placed at a 
distance of 10 mm from one another, one of 
which is made of glass and coated with 
In2O3-SnO2 (1TO), and the second – of tita-
nium, supply of electrodes with constant 
voltage of 700 V for 3…30 min up to the for-
mation of a film nanocomposite on the glass 
electrode. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ получения нанокомпозита 
CdSe/ZnS/PVP 

(57) Изобретение относится к нанотехнологи-
ям, а именно к способам получения слоев 
нанокомпозитов, и может быть использо-
вано в медицине и оптоэлектронике. 
Способ получения нанокомпозита 
CdSe/ZnS/PVP включает отдельное приго-
товление коллоидального раствора нано-
частиц или наносуспензии CdSe/ZnS и 
раствора поливинилпирролидона с ис-
пользованием гидрофильных растворите-
лей: ацетон, ацетилацетон, их смешива-
ние, где соотношение между CdSe/ZnS и 
поливинилпирролидоном равняется 1…10, 
диспергирование полученной смеси в 

ультразвуковой ванне в течение 5…30 
мин, помещение диспергированной смеси, 
для электрофоретического нанесения, в 
ячейку с двумя электродами, расположен-
ными на расстоянии 10 мм один от друго-
го, один из которых выполнен из стекла и 
покрыт In2O3-SnO2 (1TO), а второй - из ти-
тана, подачу на электроды постоянного 
напряжения в 700 В в течение 3…30 мин 
до  формирования пленочного наноком-
позита на стеклянном электроде. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 3 
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(54) Procedeu de purificare a soluţiei apoase 
de radionuclizi 

(57) Invenţia se referă la domeniul chimiei, în 
special la procedee electrochimice de puri-
ficare a soluţiilor apoase de radionuclizi, şi 
poate fi utilizată pentru protecţia mediului 
ambiant contra poluării prin separarea elec-
trochimică şi sorbţia radionuclizilor din soluţii. 
Procedeul de purificare a soluţiei apoase de 
radionuclizi constă în prelucrarea electrochi-
mică a soluţiei apoase prin polarizarea solu-
ţiei cu curent periodic cu impuls invers 
reglabil pe amplitudine şi durată, cu utilizarea 
anodului şi catodului insolubili. Prelucrarea 
se efectuează în etape repetabile, timp de o 
oră fiecare. Înainte de începerea prelucrării şi 
după finalizarea fiecărei etape soluţia se 
filtrează şi se înlătură sedimentul, totodată se 
măsoară gradul de radioactivitate al soluţiei, 
intensitatea radiaţiei sedimentului separat şi 
dependenţa potenţialului anodului şi cato-
dului faţă de densitatea corespunzătoare a 
curentului pentru construirea curbelor de 
polarizare şi determinarea diapazonului de 
lucru al densităţii de curent. La începerea 
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prelucrării densitatea de curent se schimbă 
de la 0 până la valorile de lucru timp de 10 
min şi se efectuează electroliza timp de 50 
min, pH-ul soluţiei fiind egal cu cel puţin 8, 
temperatura soluţiei fiind egală cu tempe-
ratura camerei, iar raportul dintre valoarea 
medie a impulsului direct de curent şi 
valoarea medie a impulsului invers de curent 
se selectează în limitele 3,5:1…6:1. La ulti-
ma etapă de prelucrare anodul şi catodul se 
amplasează fiecare în huse din ţesătură 
insolubilă, în care din partea frontală se 
toarnă sorbenţi de natură anionitică şi catio-
nitică de mărimea 0,5 mm. 

 
  Revendicări: 5 

* 
*     * 

(54) Process for purification of aqueous solu-
tion from radionuclides  

(57) The invention relates to the field of chemis-
try, in particular to electrochemical processes 
for purification of aqueous solutions from ra-
dionuclides, and can be used for protection 
of environment from pollution by electro-
chemical separation and sorption of radionu-
clides from solutions. 
The process for purification of aqueous solu-
tion from radionuclides comprises the elec-
trochemical treatment of the aqueous solu-
tion by solution polarization with periodic cur-
rent with reverse amplitude and duration ad-
justable pulse, using the insoluble anode and 
cathode. The treatment is carried out in re-
peated stages, each lasting one hour. Before 
the start of treatment and after the end of 
each step the solution is filtered and the sed-
iment is removed, while measuring the level 
of radioactivity of the solution, the intensity of 
radiation of the removed sediment and the 
dependence of the anode and cathode po-
tential on the corresponding current density 
to construct the polarization curves and de-
termine the operating current density range. 
At the start of treatment the current density is 
changed from 0 to the working values for 10 
min and is carried out the electrolysis for 50 
min, the pH of the solution being equal to at 
least 8, the solution temperature being equal 
to the room temperature, and the ratio be-
tween the mean value of the direct current 
pulse and the mean value of the reverse cur-
rent pulse is selected in the range 
3.5:1…6:1. In the last stage of treatment, the  
 
 

anode and cathode are placed each in cases 
of insoluble tissue, in which from the front 
side are poured sorbents of anionite and 
cationite nature of a size of 0.5 mm. 

 
  Claims: 5 

* 
*     * 

(54) Способ очистки водного раствора от 
радионуклидов 

(57) Изобретение относится к области химии, в 
частности к электрохимическим способам 
очистки водных растворов от радионукли-
дов и может быть использовано для за-
щиты окружающей среды от загрязнения 
путем электрохимического выделения и 
сорбции радионуклидов из растворов. 
Способ очистки водного раствора от ра-
дионуклидов состоит в электрохимической 
обработке водного раствора путем поля-
ризации раствора периодическим током с 
обратным регулируемым по длительности 
и амплитуде импульсом, с использовани-
ем нерастворимых анодом и катодом. Об-
работку осуществляют повторяющимися 
этапами, каждый продолжительностью 
один час. Перед началом обработки и по-
сле окончания каждого этапа раствор 
фильтруется и удаляется осадок, в то же 
время измеряется уровень радиоактивно-
сти раствора, интенсивность излучения 
удаленного осадка и зависимость потен-
циала анода и катода относительно соот-
ветствующей плотности тока для по-
строения поляризационных кривых и оп-
ределения рабочего диапазона плотности 
тока. При начале обработки плотность то-
ка изменяется от 0 до рабочих значений в 
течение 10 мин и выполняют электролиз в 
течение 50 мин, pH раствора равный по 
меньшей мере 8, температура раствора 
равна комнатной температуре, а соотно-
шение между средним значением прямого 
импульса тока и средним значением об-
ратного импульса тока выбирают в преде-
лах 3,5:1…6:1. На последнем этапе обра-
ботки анод и катод помещают каждый в 
чехлы из нерастворимой ткани, в которые 
с лицевой стороны засыпают сорбенты 
анионитной и катионитной природы раз-
мером 0,5 мм. 

 
 П. формулы: 5 
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(72)  COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, 

MD; UNGUREANU Dumitru, MD 
(54) Reactor combinat pentru obţinerea bio-

gazului 
(57) Invenţia se referă la instalaţii pentru obţi-

nerea biometanului în componenţa bioga-
zului şi poate fi utilizată în diferite ramuri ale 
agriculturii şi în industria de prelucrare pentru 
epurarea apelor reziduale şi obţinerea bioga-
zului.  
Reactorul combinat pentru obţinerea bioga-
zului include un corp cilindric cu fund conic 
(1), unit cu un ştuţ (11) cu un ventil (12) 
pentru evacuarea nămolului, o conductă de 
alimentare (4) cu un ventil electromagnetic 
(25), care comunică cu o moară coloidală (6) 
cu un dispozitiv de încărcare a biomasei (5), 
şi un ştuţ  (13) de evacuare a lichidului, un 
capac (7), partea superioară a căruia este 
dotată cu un sistem de evacuare a bioga-
zului, care conţine un închizător hidraulic cu 
clopot (9), un ventil electromagnetic (26) şi 
un senzor (10) de monitorizare a conţinutului 
de CO2 în biogaz, instalat pe un ştuţ (32) de 
evacuare a biogazului, totodată pe partea 
superioară a capacului (7) este instalat un 
manometru (8) cu contacte electrice. În 
interiorul corpului (1) sunt amplasate o încăr-
cătură (2) şi un indicator de nivel (3) cu 
contacte electrice. Reactorul mai include un 
sistem de recirculare, care conţine o pompă 
(14), unită cu ştuţul (13) de evacuare a 
lichidului, şi comunică cu nişte conducte de 
repartizare (15) cu nişte ventile electroma-
gnetice (27, 28), totodată conductele de 
repartizare (15) prin intermediul ventilelor 
electromagnetice (27, 28) sunt unite cu o 
instalaţie de microfiltrare (16), care conţine 
un ejector (19), care prin intermediul unei 
conducte auxiliare de gaz (20) cu un ventil 
electromagnetic (29) comunică cu corpul (1), 
o conductă de ocolire (17) cu nişte ventile 
(18, 31), care prin intermediul unui traductor 
(22) de viteză a fluxului de lichid comunică 
cu o conductă de recirculare (21), amplasată 
în partea inferioară a corpului (1), şi o 
conductă de evacuare (23) cu un ventil elec-
tromagnetic (30). De asemenea reactorul  
 

conţine un bloc de comandă (24) pentru 
dirijarea automată a procesului de obţinere a 
biogazului, la care sunt unite ventilele (25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31), senzorul (10), 
manometrul (8), moara (6), indicatorul de 
nivel (3) şi traductorul (22). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Combined biogas-production reactor  
(57) The invention relates to plants for producing 

bio-methane in the biogas composition and 
can be used in various sectors of agriculture 
and processing industry for sewage water 
treatment and biogas production. 
The combined biogas-production reactor 
comprises a cylindrical housing with a ta-
pered bottom (1), connected to a slurry dis-
charge nipple (11) with a valve (12), a supply 
conduit (4) with an electromagnetic valve 
(25), which communicates with a colloid mill 
(6 ) with a biomass loading device (5), and a 
liquid discharge nipple (13), a cover (7), the 
upper part of which is provided with a biogas 
discharge system, which contains a cap hy-
draulic hitch (9), an electromagnetic valve 
(26) and a sensor (10) monitoring the CO2 
content in the biogas, mounted on a biogas 
removal nipple (32), at the same time on the 
upper part of the cover (7) is installed a ma-
nometer (8) with electrical contacts. Inside 
the housing (1) are placed a charge (2) and a 
level gage (3) with electrical contacts. The 
reactor also includes a recirculation system, 
which comprises a pump (14), connected to 
a liquid discharge nipple (13), and communi-
cates with distributing conduits (15) with 
electromagnetic valves (27, 28), at the same 
time the distributing conduits (15) through 
electromagnetic valves (27, 28) are coupled 
to a microfiltration unit (16), which comprises 
an ejector (19), which through an auxiliary 
gas conduit (20) with an electromagnetic 
valve (29) communicates with the housing 
(1), a bypass conduit (17) with valves (18, 
31), which by means of a liquid flow velocity 
transducer (22) communicates with a recircu-
lation conduit (21), placed in the lower part of 
the housing (1), and a discharge conduit (23) 
with an electromagnetic valve (30). The reac-
tor also comprises a control unit (24) for au-
tomatic control of the biogas production pro-
cess, to which are connected the valves (25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31), the sensor (10), the 
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manometer (8), the mill (6), the level gage (3) 
and the transducer (22). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Комбинированный реактор для полу-
чения биогаза 

(57) Изобретение относится к установкам для 
получения биометана в составе биогаза и 
может  быть использовано в различных 
отраслях сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности для очистки 
сточных вод и получения биогаза. 
Комбинированный реактор для получения 
биогаза включает цилиндрический корпус 
с коническим днищем (1), соединенный со 
штуцером (11) с вентилем (12) для отвода 
шлама, трубопровод для подачи (4) с 
электромагнитным вентилем (25), который 
сообщается с коллоидной мельницей (6) с 
устройством загрузки биомассы (5), и 
штуцер (13) для отвода жидкости, крышку 
(7), верхняя часть которой снабжена сис-
темой для отвода биогаза, которая со-
держит колпачковый гидрозатвор (9), 
электромагнитный вентиль (26) и датчик 
(10) контроля содержания CO2 в биогазе, 
установленный на штуцере (32) для отво-
да биогаза, при этом на верхней части 
крышки (7) установлен манометр (8) с 
электрическими контактами. Внутри  кор-
пуса (1) расположены загрузка (2) и уров-
немер (3) с электрическими контактами. 
Реактор также включает систему рецирку-
ляции, которая содержит насос (14), со-
единенный со  штуцером (13) для отвода 
жидкости, и сообщается с распределяю-
щими трубопроводами (15) с электромаг-
нитными вентилями (27, 28), при этом 
распределяющие трубопроводы (15) по-
средством электромагнитных вентилей 
(27, 28) соединены с микрофильтрацион-
ной установкой (16), которая содержит  
эжектор (19), который посредством вспо-
могательного газового трубопровода (20)  
с электромагнитным вентилем (29) сооб-
щается с корпусом (1), обходной трубо-
провод (17) с вентилями (18, 31), который 
посредством датчика (22) скорости потока 
жидкости сообщается с рециркуляцион-
ным трубопроводом (21), размещенным в 
нижней части корпуса (1), и отводной тру-
бопровод (23) с электромагнитным венти-
лем (30). Также реактор содержит блок  
 

управления (24) для автоматического 
управления процессом получения биогаза, к 
которому соединены вентиля (25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31), датчик (10), манометр (8), мель-
ница (6), уровнемер (3) и датчик (22). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(54) Compusul acetato-(8-formilchinolintiose-
micarbazono)cupru(II) care manifestă 
activitate antibacteriană  

(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 
anume la sinteza unui compus coordinativ 
nou al cuprului, biologic activ, din clasa tio-
semicarbazonaţilor heterociclici, care poate 
găsi aplicare în medicină în calitate de pre-
parat antimicrobian.  
Esenţa invenţiei constă în sinteza compusu-
lui acetato-(8-formilchinolintiosemicarbazo-
no)cupru(II) cu formula: 
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, 
 
care manifestă activitate antibacteriană faţă 
de bacteriile Staphylococcus aureus (tulpina 
209-P), Enterococcus faecalis şi Proteus 
vulgaris. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Acetato-(8-formylquiinolinethiosemicarba-
zono)copper(II) compound, exhibiting an-
tibacterial activity  

(57) The invention relates to chemistry and medi-
cine, namely to the synthesis of a new bio-
logically active coordinative compound of 
copper, from the class of heterocyclic 
thiosemicarbazones, which may find its use 
in medicine as an antimicrobial agent. 
Summary of the invention consists in the 
synthesis of acetato-(8-formylquinolinethio-
semicarbazono)copper(II) compound of for-
mula: 
 

, 
 

exhibiting antibacterial activity against 
Staphylococcus aureus (strain 209-P), En-
terococcus faecalis and Proteus vulgaris 
bacteria. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Соединение ацетато-(8-формилхино-
линтиосемикарбазоно)медь(II), проя-
вляющее антибактериальную актив-
ность 

(57) Изобретение относится к химии и меди-
цине, а именно к синтезу нового биологи-
чески активного координационного соеди-
нения меди, класса гетероциклических 
тиосемикарбазонов, которое может найти 
применение в медицине в качестве анти-
микробного препарата. 
Сущность изобретения заключается в 
синтезе соединения ацетато-(8-формил-
хинолинтиосемикарбазоно)медь(II) фор-
мулы: 
 

, 
 

проявляющего антибактериальную актив-
ность в отношении бактерий Staphylococcus 
aureus (штамм 209-P), Enterococcus faecalis 
и Proteus vulgaris. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
 

 
(11) 4384 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C12N 1/21 (2006.01) 

C07K 14/555 (2006.01) 
C12N 9/02 (2006.01) 
C12N 9/00 (2006.01) 

(21) a 2013 0099 
(22) 2012.05.21 
(31) 11167761.3 
(32) 2011.05.26 
(33) EP 
(85) 2013.12.23 
(86) PCT/EP2012/059373, 2012.05.21 
(87) WO 2012/160027 A1, 2012.11.29 
(71)(73) RICHTER-HELM BIOTEC GMBH & CO. 

KG, DE 
(72)  SCHILLING Ralf, DE; DIEDERICH Bettina, 

DE 
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
 



INVENŢII  MD - BOPI 11/2015  
 

 
31

(54) Celulă gazdă şi procedeu de expresie 
recombinantă a interferonului solubil 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în special 
la o celulă gazdă şi la un procedeu de expre-
sie recombinantă a interferonului solubil. 
Conform invenţiei, se revendică o celulă 
gazdă pentru expresia recombinantă a unei 
proteine de interferon provenite de la mami-
fere, unde celula menţionată cuprinde: (a) o 
genă endogenă funcţională trxB şi (b) o genă 
endogenă inactivată gor, de asemenea 
invenţia se referă la utilizarea celulelor gazdă 
pentru expresia recombinantă a unei pro-
teine de interferon şi la un procedeu de ex-
presie recombinantă a unui interferon solubil 
într-o celulă gazdă. 

 
  Revendicări: 14 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Host cell and method for the recombinant 
expression of a soluble interferon  

(57) The invention relates to biotechnology, par-
ticularly to a host cell and a method for the 
recombinant expression of a soluble interferon. 
According to the invention, a host cell for re-
combinant expression of a mammalian inter-
feron protein is claimed, said cell comprising: 
(a) a functional endogenous trxB gene and 
(b) an inactivated endogenous gor gene, the 
invention further relates to the use of such 
host cells for the recombinant expression of 
an interferon protein and to a method for the 
recombinant expression of a soluble interfer-
on in a host cell. 

 
  Claims: 14 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Клетка-хозяин и способ рекомбинант-
ной экспрессии растворимого интер-
ферона 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности к клетке-хозяину и к способу ре-
комбинантной экспрессии растворимого 
интерферона. 
Согласно изобретению, заявляют клетку-
хозяина для рекомбинантной экспрессии 
белка интерферона млекопитающих, при-
чём упомянутая клетка включает: (a) 
функциональный эндогенный trxB ген и (b) 
инактивированный эндогенный gor ген,  
 
 

также изобретение относится к использо-
ванию клеток-хозяев для рекомбинантной 
экспрессии белка интерферона и к спосо-
бу рекомбинантной экспрессии раствори-
мого интерферона в клетке-хозяине. 

 
 П. формулы: 14 

 Фиг.: 4 
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(54) Mediu nutritiv pentru cultivarea algei 
Nostoc flagelliforme 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în special 
la un mediu nutritiv pentru cultivarea algei 
Nostoc flagelliforme şi poate fi utilizată 
pentru obţinerea biomasei algale utilizate în 
calitate de sursă de proteine, glucide, vita-
mine şi fitohormoni, ca supliment nutritiv şi 
ca biofertilizator. 
Conform invenţiei, mediul nutritiv conţine: 
HCO3

- − 53,88…56,43 mg/L; NO2
- − 

0,70…0,72 mg/L; NO3
-− 0,59…3,75 mg/L; 

NH4
+ − 1,75…2,04 mg/L; Cl- − 9,04…11,96 

mg/L, având pH-ul 7,62…7,84; şi este obţinut 
prin amestecarea cu apă distilată a solului de 
cernoziom tipic − 50,0…66,7 g/L, lutului 
galben − 200,0 g/L, nisipului de carieră − 
50,0 g/L, cu ulterioara filtrare prin tifon şi 2 
filtrări prin hârtie de filtru. 

 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Nutrient medium for cultivation of Nostoc 

flagelliforme alga 
(57) The invention relates to biotechnology, in 

particular to a nutrient medium for cultivation 
of Nostoc flagelliforme alga and can be used 
for producing algal biomass used as a 
source of proteins, glucides, vitamins and 
phytohormones, as a feed supplement and 
as a biofertilizer. 
According to the invention, the nutrient medi-
um comprises: HCO3

- − 53.88…56.43 mg/L;  
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NO2
- − 0.70…0.72 mg/L; NO3

-− 0.59…3.75 
mg/L; NH4

+ − 1.75…2.04 mg/L; Cl- − 9.04…11.96 
mg/L, having the pH 7.62…7.84; and is ob-
tained by mixing with distilled water the typi-
cal chernozem soil − 50.0…66.7 g/L, yellow 
clay − 200.0 g/L, quarry sand − 50.0 g/L, fol-
lowed by filtration through gauze and 2 filtra-
tions through filter paper. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Питательная среда для культивирова-
ния водоросли Nostoc flagelliforme 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности к питательной среде для куль-
тивирования водоросли Nostoc flagelliforme 
и может быть использовано для получе-
ния водорослевой биомассы, использу- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

емой в качестве источника белков, угле-
водов, витаминов и фитогормонов, как 
пищевая добавка и как биофертилизатор. 
Согласно изобретению, питательная сре-
да содержит: HCO3

- − 53,88…56,43 мг/л; 
NO2

- − 0,70…0,72 мг/л; NO3
-− 0,59…3,75 

мг/л; NH4
+ − 1,75…2,04 мг/л; Cl- − 

9,04…11,96 мг/л, имея pH 7,62…7,84; и 
получена путём смешивания с дистилли-
рованной водой типичного чернозёма  − 
50,0…66,7 г/л, жёлтой глины − 200,0 г/л, 
карьерного песка − 50,0 г/л, с последую-
щей фильтрацией через марлю и 2-мя 
фильтрациями через фильтровальную бу-
магу. 

 
 П. формулы: 1 
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FF9Y Brevete de invenţie  
de scurtă durată acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 964 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01F 29/02 (2006.01) 

A01F 29/06 (2006.01) 
B02C 9/02 (2006.01) 
B02C 18/06 (2006.01) 
B02C 18/18 (2006.01) 
B02C 18/22 (2006.01) 

(21) s 2015 0064 
(22) 2015.04.27 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

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

MD; SAVENCOV Sergiu, MD 
(54) Tocător pentru biomasă vegetală şi/sau 

cereale 
(57) Invenţia se referă la utilaje de prelucrare a 

biomasei şi/sau cerealelor şi poate fi utilizată 
în zootehnie pentru tocarea biomasei vegeta-
le şi/sau cerealelor folosite la producerea nu-
treţurilor combinate. 
Tocătorul pentru biomasă vegetală şi/sau ce-
reale conţine un cadru principal (1), pe care 
este montat un tambur (2) cu un capac (20), 
unit cu un tunel, în care este montat un me-
canism (33) de presare şi împingere a bio-
masei vegetale, format dintr-un tăvălug (37) 
zimţat. Pe cadru (1) sunt montate un trans-
portor de alimentare (3) şi un anticuţit (46). În 
tambur (2) sunt montate pe axuri (5, 8, 9) un 
rotor mare (4), format din discuri cu tije şi 
ciocănaşe (12), şi două rotoare mici (6, 7), 
formate din discuri cu cuţite (14). De tambur 
(2) este fixată o sită cu două plăci zimţate 
(18, 19), iar în partea inferioară a lui este 
executată o gură (29) de evacuare a bioma-
sei şi/sau a cerealelor tocate. Pe un capăt al 
axului (5) este fixat un ventilator, iar pe celă-
lalt  o roată de acţionare. De capac (20) es-
te fixată o placă zimţată detaşabilă, iar dea-
supra lui este montat un buncăr (24) pentru 
cereale. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Vegetal biomass and/or cereal grain 
chopper  

(57) The invention relates to the biomass and/or 
cereal grain processing equipment and can 
be used in zootechny for chopping vegetal 
biomass and/or cereal grain used in the pro-
duction of combined feeds. 
The vegetal biomass and/or cereal grain 
chopper comprises a main frame (1), on 
which is mounted a drum (2) with a cover 
(20), connected to a tunnel, in which is 

mounted a vegetal biomass pressing and 
pushing mechanism (33), formed by a 
toothed roller (37). On the frame (1) are 
mounted an infeed conveyor (3) and a 
countercut (46). In the drum (2) on axles (5, 
8, 9) are mounted a large rotor (4), consisting 
of discs with pins and hammers (12), and two 
small rotors (6, 7), consisting of discs with 
knives (14). To the drum (2) is attached a 
sieve with two toothed plates (18, 19), and in 
its lower part is made a chopped biomass 
and/or cereal grain outlet hole (29). On one 
end of the axle (5) is fixed a fan, and on the 
other  a driving wheel. To the cover (20) is 
attached a removable toothed plate, and 
above it is mounted a hopper (24) for cereal 
grain. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Измельчитель растительной биомассы 
и/или зерна 

(57) Изобретение относится к оборудованию 
для переработки биомассы и/или зерна и 
может быть использовано в зоотехнике 
для измельчения растительной биомассы 
и/или зерна, используемых в производст-
ве комбинированных кормов. 
Измельчитель растительной биомассы 
и/или зерна содержит основную раму (1), 
на которой смонтирован барабан (2) с 
крышкой (20), соединенный с туннелем, в 
котором смонтирован механизм (33) прес-
сования и проталкивания растительной 
биомассы, образованный зубчатым вали-
ком (37). На раме (1) смонтированы пи-
тающий транспортер (3) и противорез 
(46). B барабане (2) на осях (5, 8, 9) смон-
тированы большой ротор (4), состоящий 
из дисков со стержнями и молотками (12), 
и два маленьких ротора (6, 7), состоящие 
из дисков с ножами (14). К барабану (2) 
прикреплено сито с двумя зубчатыми пла-
стинами (18, 19), а в его нижней части вы-
полнено отверстие (29) для отвода из-
мельченной биомассы и/или зерна. На 
одном конце оси (5) закреплен вентиля-
тор, а на другом  приводное колесо. К 
крышке (20) прикреплена съемная зубча-
тая пластина, а над ней смонтирован бун-
кер (24) для зерна. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
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(11) 965 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23K 1/00 (2006.01) 

A23K 1/16 (2006.01) 
A23K 1/18 (2006.01) 
A01K 67/02 (2006.01) 

(21) s 2015 0031 
(22) 2015.03.10 
(71)(73) INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE 

BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI 
MEDICINĂ VETERINARĂ, MD 

(72)  COŞMAN Sergiu, MD; IURCU Iulian, MD; 
COŞMAN Valentina, MD 

(54) Nutreţ combinat granulat pentru tineretul 
ovin 

(57) Invenţia se referă la zootehnie, şi anume la 
producerea nutreţului combinat granulat pen-
tru tineretul ovin. 
Nutreţul, conform invenţiei, conţine următoa-
rele componente, în % mas.: porumb  24,9, 
orz  15,0, tărâţe de grâu  17,0, şrot de 
floarea-soarelui  10,0, şrot de soia  13,0, 
făină de lucernă  7,0, substituent de lapte - 
5,0, melasă  0,5, premix mineralo-vitaminic  
2,0, sare de bucătărie  1,0, fosfat mono-
calcic  1,0, suspensie algală de Chlorella 
vulgaris cu concentraţia de 5060 mln 
celule/ml  3,5, aditiv furajer conţinând 
tulpina Lactobacillus farciminis  0,1, 
totodată premixul mineralo-vitaminic conţine: 
sulfat de cupru, oxid de zinc, oxid de 
mangan, iodură de potasiu, carbonat de co-
balt, selenit de sodiu, vitamina A, vitamina 
D3, vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, 
vitamina B3, vitamina B5, vitamina B12, 
aromatizator de fructe, antioxidant şi suport. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

 

(54) Granular combined feed for young sheep 
(57) The invention relates to animal husbandry, 

namely to the production of granular com-
bined feed for young sheep. 
The feed, according to the invention, com-
prises the following components, in mass %: 
corn – 24.9, barley – 15.0, wheat bran – 
17.0, sunflower meal – 10.0, soybean oil 
meal – 13.0, alfalfa meal – 7.0, milk substi-
tute – 5.0, molasses – 0.5, mineral-vitamin 
premix – 2.0, table salt – 1.0, monocalcium 
phosphate – 1.0, suspension of Chlorella 
vulgaris alga with a concentration of 50…60 
mln cells/ml – 3.5, feed supplement contain-
ing the Lactobacillus farciminis strain – 0.1, 
at the same time the mineral-vitamin premix 
comprises: copper sulfate, zinc oxide, man-
ganese oxide, potassium iodide, cobalt car-
bonate, sodium selenite, vitamin A, vitamin 
D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin 
B3, vitamin B5, vitamin B12, fruit flavor, antiox-
idant and filler. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Комбикорм гранулированный для мо-
лодняка овец 

(57) Изобретение относится к животноводству, 
а именно к производству гранулированно-
го корма для молодняка овец. 
Корм, согласно изобретению, содержит 
следующие компоненты, в масс. %: куку-
руза  24,9, ячмень  15,0, отруби пше-
ничные  17,0, шрот подсолнечный  10,0, 
шрот соевый  13,0, мука люцерны  7,0, 
заменитель молока  5,0, патока  0,5, 
премикс минерало-витаминный  2,0, соль 
поваренная  1,0, монокальций фосфат  
1,0, суспензия водоросли Chlorella vulgaris 
с концентрацией 5060 млн клеток/мл  
3,5, кормовая добавка содержащая штамм 
Lactobacillus farciminis  0,1, при этом 
премикс минерало-витаминный содержит: 
сульфат меди, окись цинка, окись марган-
ца, йодид калия, карбонат кобальта, се-
ленит  натрия, витамин А, витамин D3, ви-
тамин E, витамин B1, витамин B2, витамин 
B3, витамин B5, витамин B12, фруктовый 
ароматизатор, антиокислитель и наполни-
тель. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 966 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 5/00 (2006.01) 
(21) s 2015 0011 
(22) 2015.01.29 
(71)(73) GAŢCAN Ştefan, MD 
(72)  GAŢCAN Ştefan, MD; MEREUŢA Ion, MD 
(54) Metodă de pronostic al riscului de dezvol-

tare a patologiei congenitale a sistemului 
nervos central la făt  

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
neurologie şi pediatrie şi poate fi utilizată 
pentru pronosticarea riscului de dezvoltare a 
patologiei congenitale a sistemului nervos 
central la făt. 
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea 
că în ziua a 4951 de sarcină în serul 
sangvin al gravidei se determină cantitatea 
de alfa-fetoproteină, fibronectină, proteină A 
plasmatică asociată sarcinii şi de proges-
teron seric, totodată în cazul când alfa-
fetoproteina este mai mare de 124 µg/L, 
fibronectina mai mare de 400 mg/ml, pro-
teina A plasmatică asociată sarcinii mai mică 
de 0,17 mU/ml şi progesteronul seric mai 
mare de 90 nmoli/L se pronostichează riscul 
de dezvoltare a patologiei congenitale a 
sistemului nervos central. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for predicting the risk of devel-
opment of congenital pathology of the 
central nervous system in the fetus 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to neurology and pediatrics, and can be 
used to predict the risk of development of 
congenital pathology of the central nervous 
system in the fetus. 
The method, according to the invention, con-
sists in that on the 49th51st day of preg-
nancy in the blood serum of the pregnant is 
determined the amount of alpha-fetoprotein, 
fibronectin, plasma protein A associated with 
pregnancy and progesterone serum, at the 
same time in the case when alpha-feto-
protein is higher than 124 µg/L, fibronectin is 
higher than 400 mg/mL, plasma protein A 
associated with pregnancy is less than 0.17 
mIU/ml and serum progesterone is higher 
than 90 nmol/L is predicted the risk of devel-
opment of congenital pathology of the central 
nervous system. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод прогнозирования риска разви-
тия врождённой патологии централь-
ной нервной системы у плода 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к неврологии и педиатрии и может 
быть использовано для прогнозирования 
риска развития врождённой патологии 
центральной нервной системы у плода. 
Метод, согласно изобретению, состоит в 
том, что на 4951 день беременности в 
сыворотке крови беременной определяют 
количество альфа-фетопротеина, фибро-
нектина, плазменного белка А, ассоции-
рованного с беременностью, и сыворо-
точного прогестерона, при этом в случае, 
когда альфа-фетопротеина больше, чем 
124 мкг/л, фибронектина больше, 400 
мг/мл, плазменного белка А, ассоцииро-
ванного с беременностью, менее 0,17 
мМЕ/мл и сывороточного прогестерона 
больше 90 нмоль/л, прогнозируют риск 
развития врождённой патологии цен-
тральной нервной системы. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 967 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61K 31/56 (2006.01) 

A61K 31/7028 (2006.01) 
A61P 1/16 (2006.01) 

(21) s 2015 0032 
(22) 2015.03.10 
(71)(73) CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL 
REPUBLICII MOLDOVA, MD 

(72)  SPÎNU Constantin, MD; RABA Tatiana, MD; 
SPÎNU Igor, MD; GURIEV Vladimir, MD; 
SAJEN Octavian, MD; ISAC Maria, MD; 
DONOS Ala, MD 

(54) Metodă de tratament al hepatitei virale B 
cronice cu sindrom colestatic la copii 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
hepatologia pediatrică şi boli infecţioase şi 
poate fi utilizată pentru tratamentul hepatitei 
virale B cronice cu sindrom colestatic la 
copii. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se 
efectuează tratamentul de bază, iar conco-
mitent se administrează per os 5-furostan-
3,22,26-triol-3-[O--D-glucopiranozil(12)- 
-D-glucopiranozil(14)--D-galactopirano-
zil]-26-O--D-glucopiranozidă) 100 mg, de 2 
ori pe zi, 3-Ο-[-D-glucopiranozil(12)]-[-D-
glucopiranozil(13)]-[-D-glucopirano-
zil(14)]--D-galactopiranozil[(25R)-5-
furostan-22, 3, 2, 26-tetraol]-26-Ο--D-
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glucopiranozidă 50 mg şi acid ursodezo-
xicolic 15 mg/kg masă corp, o dată pe zi, 
timp de 24 de săptămâni. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating chronic viral hepatitis 
B with cholestatic syndrome in children 

(57) The invention relates to medicine, particularly 
to pediatric hepatology and infectious dis-
eases and can be used for treating chronic 
viral hepatitis B with cholestatic syndrome in 
children. 
Summary of the invention consists in that it is 
performed the basic treatment, and simulta-
neously is administered per os 5-furostan-
3,22,26-triol-3-[O--D-glucopyranosyl (12)- 
-D-glucopyranosyl(14)--D-galactopyra-
nosyl]-26-O--D-glucopyranoside) 100 mg, 2 
times a day, 3-Ο-[-D-glucopyranosyl(12)]-
[-D-glucopyranosyl(13)]-[-D-glucopyra-
nosyl(14)]--D-galactopyranosyl[(25R)-5-
furostan-2,3,22,26-tetraol]-26-Ο--D-
glucopyranoside 50 mg and ursodesoxycho-
lic acid 15 mg/kg body weight, once a day, 
for 24 weeks. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения хронического вирусно-
го гепатита В с холестатическим син-
дромом у детей 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к детской гепатологии и инфекци-
онным заболеваниям и может быть ис-
пользовано для лечения хронического ви-
русного гепатита В с холестатическим 
синдромом у детей. 
Сущность изобретения заключается в 
том, что выполняют основное лечение, а 
одновременно вводят per os 5-фуростан-
3,22,26-триол-3-[O--D-глукопиранозил 
(12)--D-глукопиранозил (14)- -D- га-
лактопиранозил]-26-O--D-глукопиранозид) 
100 мг, 2 раза в день, 3-Ο-[-D- глукопира-
нозил (12)]-[-D- глукопиранозил (13)]-
[-D-глукопиранозил (14)]- -D-галакто-
пиранозил[(25R)-5- фуростан -2, 3, 
22, 26-тетраол]-26-Ο--D- глукопирано-
зид 50 мг и урсодезоксихолевую кислоту 
15 мг/кг массы тела, один раз в день, в те-
чение 24-х недель. 

 
 П. формулы: 1 
 

(11) 968 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12G 1/022 (2006.01) 

C12G 1/06 (2006.01) 
C12M 1/00 (2006.01) 
C12M 1/107 (2006.01) 
C12M 1/24 (2006.01) 
B01L 3/00 (2006.01) 
C12N 1/16 (2006.01) 

(21) s 2014 0113 
(22) 2014.08.28 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL 

ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ 
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

(72)  TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, 
MD; MORARI Boris, MD; SOLDATENCO Olga, 
MD 

(54) Metodă de apreciere a capacităţii de 
fermentare secundară a tulpinii de levuri 
pentru producerea vinului spumant roşu 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume 
la o metodă de apreciere a capacităţii de fer-
mentare secundară a tulpinii de levuri pentru 
producerea vinului spumant roşu. 
Metoda, conform invenţiei, prevede adăuga-
rea tulpinii de levuri, în cantitate de 3 mln 
cel./cm3 în vin cu un conţinut de zaharuri de 
22 g/dm3 şi substanţe fenolice de 
10002500 mg/dm3, menţinerea vinului 
pentru fermentare în decurs de 5 zile la 
temperatura de 20C într-o eprubetă cu 
diametrul de 2 cm şi înălţimea de 15 cm, în 
care este amplasat cu gâtul spre fundul 
eprubetei un tub sudat la un capăt, gradat cu 
scara de 0,071 cm3, cu diametrul de 0,3 cm 
şi înălţimea de 10 cm, din care este evacuat 
aerul, şi determinarea volumului de gaz acu-
mulat în tub la fermentare. Cu cât volumul 
gazului acumulat este mai mare, cu atât 
capacitatea de fermentare secundară a 
tulpinii este mai mare. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for assessing the capacity of 
secondary fermentation of the yeast 
strain for the production of red sparkling 
wine 

(57) The invention relates to biotechnology, 
namely to a method for assessing the ca-
pacity of secondary fermentation of the yeast 
strain for the production of red sparkling 
wine. 
The method, according to the invention, 
comprises addition of the yeast strain in an 
amount of 3 mln cells/cm3 in wine with a 
sugar content of 22 g/dm3 and phenolic sub-
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stances of 1000…2500 mg/dm3, mainte-
nance of wine for fermentation for 5 days at a 
temperature of 20C in a vial with a diameter 
of 2 cm and a height of 15 cm, in which is 
placed with the neck towards the bottom of 
the vial a tube welded at one end, graduated 
with the scale of 0.071 cm3, of a diameter of 
0.3 cm and a height of 10 cm, from which the 
air is removed, and determination of the gas 
volume accumulated in the tube during fer-
mentation. The greater the accumulated gas 
volume, the greater the capacity of second-
ary fermentation of the strain. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод оценки способности штамма 
дрожжей к вторичному брожению для 
производства красного игристого вина 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, 
а именно к методу оценки способности 
штамма дрожжей к вторичному брожению 
для производства красного игристого вина. 
Метод, согласно изобретению, преду-
сматривает добавление штамма дрожжей 
в количестве 3 млн клеток/см3  в вино с 
содержанием сахаров 22 г/дм3 и феноль-
ных веществ 10002500 мг/дм3, выдержку 
вина  для брожения в течение 5 дней при 
температуре 20°С в пробирке с диамет-
ром 2 см и высотой 15 см, в которой рас-
положена горлышком в сторону дна про-
бирки запаянная в один конец трубка, 
градуированная с ценой деления 0,071 
см3, диаметром 0,3 см и высотой 10 см, из 
которой удален воздух, и определение 
объёма накопившегося газа в трубке при 
брожении. Чем больше объём накопивше-
гося газа, тем больше способность вто-
ричного брожения штамма. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 969 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01) 

C12G 1/02 (2006.01) 
C12G 1/10 (2006.01) 

(21) s 2015 0015 
(22) 2015.02.11 
(71)(73) PRIDA Ivan, MD 
(72)  PRIDA Ivan, MD; BĂLĂNUŢĂ Anatol, MD; 

GĂINA Boris, MD; VACARCIUC Liviu, MD 
 
 
 

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

anume la un procedeu de fabricare a vinului 
alb. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede prelu-
crarea strugurilor, separarea şi limpezirea 
mustului proaspăt, introducerea opţională a 
maielei de drojdii, fermentarea alcoolică a 
mustului la sec, separarea grosieră opţională 
a drojdiilor, adiţionarea în vinul tânăr a 
maielei de bacterii malolactice, fermentarea 
malolactică, după care în vin se adaugă must  
în cantitate ce asigură o concentraţie a 
zaharurilor în vin de 515 g/dm3, opţional se 
adaugă maia de drojdii şi se efectuează 
refermentrarea alcoolică a vinului cu sepa-
rarea ulterioară a sedimentului de drojdii şi 
bacterii. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54)  Process for producing white wine 
(57) The invention relates to the wine industry, 

namely to a process for producing white 
wine. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the processing of grapes, separa-
tion and clarification of the fresh must, op-
tional introduction of yeast leaven, dry alco-
holic fermentation of the must, optional par-
tial separation of yeast, introduction in the 
young wine of lactic-acid bacteria leaven, 
malolactic fermentation, after which in the 
wine is added must in an amount providing a 
concentration of sugars in wine of 5…15 
g/dm3, optionally is added yeast leaven and 
is carried out the repeated alcoholic fermen-
tation of wine with subsequent separation of 
the sediment of yeast and bacteria. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

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

промышленности, а именно к способу 
производства белого вина. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает переработку винограда, отде-
ление и осветление свежего сусла, оп-
циональное внесение разводки дрожжей, 
спиртовое брожение сусла насухо, опцио-
нальное частичное отделение дрожжей,  
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внесение в молодое вино разводки мо-
лочнокислых бактерий, яблочномолочное 
брожение, после чего в вино добавляется 
сусло, в количестве обеспечивающем 
концентрацию сахаров в вине 515 г/дм3, 
опционально добавляется разводка дрож-
жей и осуществляется повторное спирто-
вое брожение вина с последующим отде-
лением осадка дрожжей и бактерий. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 970 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01) 

C12G 1/02 (2006.01) 
(21) s 2015 0025 
(22) 2015.02.26 
(71)(73) PRIDA Ivan, MD 
(72)  PRIDA Ivan, MD; BODIUL Valentin, MD; 

ŢÎRA Valeriu, MD; LUCA Vasile, MD; TIRON 
Nicolae, MD 

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

anume la un procedeu de fabricare a vinului 
alb. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede prelu-
crarea strugurilor, separarea şi limpezirea 
mustului proaspăt, transvazarea mustului 
limpezit într-un vas tehnologic în cantitate de 
6080% din volumul acestuia, fermentarea 
mustului, postfermentarea vinului tânăr cu 
adiţionarea periodică în acesta a 28 porţii 
de must proaspăt sau în fermentare, fiecare 
în cantitate de 510% din volumul vasului, 
cu agitarea periodică a precipitatului de 
drojdii, totodată fiecare porţie de must se 
adiţionează la atingerea concentraţiei zaha-
rurilor în vinul tânăr de 510 g/dm3, iar după 
adiţionarea ultimei porţii postfermentarea se 
efectuează până la sec, după care vinul se 
limpezeşte şi se pritoceşte. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54)  Process for producing white wine 
(57) The invention relates to the wine industry, 

namely to a process for producing white 
wine. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the processing of grapes, separa-
tion and clarification of the fresh must, pump-
ing of the clarified must into a technological 
capacity in an amount of 60…80% of its vol-
ume, fermentation of the must, secondary 
fermentation of young wine with periodic ad-

dition therein of 2…8 portions of fresh or 
fermenting must, each in an amount of 
5…10% of the capacity volume, with periodic 
agitation of the yeast precipitate, at the same 
time each portion of must is added upon at-
tainment of the concentration of sugars in the 
young wine of 5…10 g/dm3, and after addi-
tion of the last portion the postfermentation is 
carried out to drying, after which the wine is 
clarified and decanted. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

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

промышленности, а именно к способу про-
изводства белого вина. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает переработку винограда, отде-
ление и осветление свежего сусла, пере-
качивание осветленного сусла в техноло-
гическую емкость в количестве 6080% 
от ее объема, сбраживание сусла, добра-
живание молодого вина с периодическим 
добавлением в него 28 порций свежего 
или бродящего сусла, каждая в количест-
ве 510% от объема емкости, с периоди-
ческим перемешиванием дрожжевого 
осадка, при этом каждая порция сусла до-
бавляется при достижении концентрации 
сахаров в молодом вине 510 г/дм3, а по-
сле добавления последней порции доб-
раживание проводится насухо, после чего 
вино осветляется и снимается с осадка. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
(11) 971 (13) Y 
(51) Int. Cl.: E04B 1/38 (2006.01) 

E04F 13/00 (2006.01) 
E04F 13/02 (2006.01) 
E04F 13/07 (2006.01) 
E04F 13/072 (2006.01) 
E04G 23/02 (2006.01) 

(21) s 2015 0030 
(22) 2015.03.03 
(71)(72)(73) CECAN Pavel, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Procedeu de executare a îmbinării mate-

rialelor de construcţie în plăci şi nod de 
îmbinare 

(57) Invenţia se referă la construcţie şi poate fi 
aplicată la efectuarea lucrărilor cu utilizarea 
materialelor de construcţie în plăci, de exem-
plu, la executarea pereţilor despărţitori, tava-
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nelor, elementelor decorative tridimensiona-
le în interior. 
Procedeul de executare a îmbinării materia-
lelor de construcţie în plăci constă în aceea 
că se execută un şanfren la plăci în locul de 
îmbinare a acestora şi se montează plăcile, 
sau se montează plăcile şi pe linia de îmbi-
nare se execută şanfrenul la plăci; se aplică 
un strat de grund pe linia de îmbinare; se 
aplică un strat de chit pe linia de îmbinare; se 
nivelează cu şpaclu rostul format; se aşază 
şi se presează în îmbinare o bandă de arma-
re perforată, totodată cu şpaclul se înlătură 
surplusurile de chit, ieşite din îmbinare; se 
aplică pe rost un strat de chit acoperitor cu 
nivelarea ulterioară a rostului cu şpaclul. 
Nodul de îmbinare a materialelor de cons-
trucţie în plăci conţine plăci (1) montate cu 
un şanfren (2) executat pe linia lor de îmbi-
nare. Nodul de asemenea conţine, ampla-
sate succesiv, un strat de grund (3) pe linia 
de îmbinare, un strat de chit (4) pe linia de 
îmbinare, o bandă de armare perforată (5), 
presată în stratul de chit (4) pe linia de îmbi-
nare, un strat de chit acoperitor de nivelare 
(6) cu formarea suprafeţei unice a plăcilor (1) 
şi a rostului de îmbinare. 
În calitate de material de construcţie în plăci 
poate fi utilizată placă de ipsos cartonată, 
placă din ipsos şi fibre, placă din sticlă şi 
magneziu, sau o combinaţie a acestora. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 7 

* 
*     * 

(54) Process for execution of joint of sheet 
building materials and joint node  

(57) The invention relates to construction and can 
be used in the performance of work using 
sheet building materials, for example, in the 
execution of partitions, ceilings, decorative 
three-dimensional elements in the interior. 
The process for execution of joint of sheet 
building materials consists in that are cham-
fered the sheets in the place of their joint and 
are mounted the sheets, or are mounted the 
sheets and on the joint line are chamfered 
the sheets; is applied a layer of primer on the 
joint line; is applied a putty layer on the joint 
line; is leveled with the spatula the formed 
seam; is laid and pressed into the joint a per-
forated reinforcing tape, at the same time 
with the spatula is removed the excess putty, 
oozed out of the joint; is applied on the seam 
a finish putty layer with subsequent leveling 
of the seam with the spatula. 

The joint node of sheet building materials 
comprises sheets (1) mounted with a cham-
fer (2) made on the line of their joint. The 
node also comprises, sequentially placed, a 
primer layer (3) on the joint line, a putty layer 
(4) on the joint line, a perforated reinforcing 
tape (5), pressed into the putty layer (4) on 
the joint line, a finish leveling putty layer (6) 
with the formation of the single plane of 
sheets (1) and the joint seam. 
As the sheet building material may be used 
gypsum plaster sheet, fiber reinforced gyp-
sum sheet, glass-magnesium sheet, or com-
bination thereof. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 7 

* 
*     * 

(54) Способ устройства стыка листовых 
строительных материалов и узел стыка 

(57) Изобретение относится к строительству и 
может быть применено при производстве 
работ с использованием листовых строи-
тельных материалов, например, при уст-
ройстве перегородок, потолков, декора-
тивных объемных элементов интерьера. 
Способ устройства стыка листовых строи-
тельных материалов заключается в том, 
что снимают фаску с листов в месте их 
стыка и монтируют листы, или монтируют 
листы и по линии стыка снимают фаску с 
листов; наносят слой грунтовки по линии 
стыка; наносят слой шпаклевки по линии 
стыка; выравнивают шпателем образо-
ванный шов; укладывают и вдавливают в 
стык армирующую перфорированную лен-
ту, при этом шпателем удаляют излишки 
проступившей из стыка шпаклевки; нано-
сят на шов накрывочный слой шпаклевки 
с последующим выравниванием шва шпа-
телем. 
Узел стыка листовых строительных мате-
риалов содержит смонтированные листы 
(1) со снятой фаской (2) по линии их сты-
ка. Узел также содержит последовательно 
размещенные слой грунтовки (3) по линии 
стыка, слой шпаклевки (4) по линии стыка, 
армирующую перфорированную ленту (5), 
вдавленную в слой шпаклевки (4) по ли-
нии стыка, накрывочный выравнивающий 
слой шпаклевки (6) с образованием еди-
ной плоскости листов (1) и шва стыка. 
В качестве листового строительного ма-
териала может быть использован гипсо-
картонный лист, гипсоволокнистый лист, 
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стекломагниевый лист, или их комбина-
ция. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 7 
 

 
 
 

 
(11) 972 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H01L 21/04 (2006.01) 

H01L 21/18 (2006.01) 
H01L 21/20 (2006.01) 
H01L 31/0236 (2006.01) 

(21) s 2015 0020 
(22) 2015.02.19 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  BOTNARIUC Vasile, MD; GORCEAC Leonid, 

MD; COVAL Andrei, MD; CINIC Boris, MD; 
RAEVSCHI Simion, MD 

(54) Procedeu de creştere a structurii p+InP-p-

InP-n+CdS pentru celule fotovoltaice 
(57) Invenţia se referă la tehnologia semicon-

ductorilor şi poate fi utilizată, în special, în 
convertoarele fotovoltaice. 
Procedeul de creştere a structurii p+InP-p-

InP-n+CdS pentru celule fotovoltaice constă 
în aceea că se prelucrează în toluen şi alcool 
izopropilic un substrat, executat în formă de 
plachetă din p+InP cu orientarea cristalogra-
fică (100), cu dezorientarea de 35° în 
direcţia (110) şi concentraţia purtătorilor de 
sarcină de 1018 cm-3, apoi acesta se coro-
dează în soluţie de 5% Br2 în metanol, se 
spală în alcool izopropilic, se usucă în vaporii 
acestuia şi se plasează într-un  reactor pe un 
suport. Reactorul se purjează cu hidrogen 
timp de cel puţin o oră, după care se majo-
rează temperatura în acesta până la 670C 
şi se corodează substratul. Pe substrat se 
creşte şi se corodează un strat din p-InP, pe 

care se creşte un al doilea strat din p-InP. 
Semifabricatul obţinut se scoate din reactor 
şi se introduce într-un reactor pentru creşte-
rea prin metoda volumului cuaziînchis, în 
care se creşte un strat din n+CdS la tempe-
ratura de 710C. Se depune un contact 
ohmic din Ag+Zn pe partea posterioară a 
substratului şi se tratează termic la tempera-
tura de 500°C, ulterior se depune un contact 
ohmic din In pe stratul din n+CdS şi se tra-
tează termic la temperatura de 260C. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for p+InP-p-InP-n+CdS structure 
growth for photovoltaic cells  

(57) The invention relates to semiconductor tech-
nology and can be used, in particular, in the 
photoelectric converters. 
The method for p+InP-p-InP-n+CdS structure 
growth for photovoltaic cells consists in that 
in toluene and isopropyl alcohol is treated a 
substrate, made in the form of a p+InP plate 
with crystallographic orientation (100), with 
misorientation of 3…5 in direction (110) and 
charge carrier concentration of 1018 cm-3, 
then it is etched in a 5% Br2 solution in 
methanol, washed in isopropyl alcohol, dried 
in its vapors and placed in a reactor on a 
support. The reactor is purged with hydrogen 
for at least one hour, after which the temper-
ature is raised therein to 670C and is etched 
the substrate. On the substrate is grown and 
etched a p-InP layer, on which is grown a se-
cond p-InP layer. The resulting workblank is 
removed from the reactor and introduced in a 
reactor for growth by the method of quasi-
closed volume, in which is grown a n+CdS 
layer at a temperature of 710C. It is applied 
an ohmic contact of Ag+Zn on the opposite 
side of the substrate and is thermally treated 
at a temperature of 500C, then is applied an 
ohmic contact of In on the n+CdS layer and is 
thermally treated at a temperature of 260C. 

 

  Claims: 1 

* 

*     * 
(54) Способ роста структуры p+InP-p-InP-n+CdS 

для фотоэлектрических элементов 
(57) Изобретение относится к технологии по-

лупроводников и может быть использова-
но, в частности, в фотоэлектрических пре-
образователях.  
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Способ роста структуры p+InP-p-InP-n+CdS 
для фотоэлектрических элементов состо-
ит в том, что в толуоле и изопропиловом 
спирте обрабатывают подложку, выпол-
ненную в виде платы из p+InP с кристал-
лографической ориентацией (100), с разо-
риентацией 35° в направлении (110) и с 
концентрацией носителей заряда 1018 см-3, 
затем ее травят в растворе 5% Br2 в ме-
таноле, моют в изопропиловом спирте, 
сушат в его парах и помещают в реактор 
на подставку. Реактор продувается водо-
родом в течение не менее часа, после че-
го повышают температуру в нем до 670C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и травят подложку. На подложке выращи-
вают и травят слой p-InP, на котором вы-
ращивают второй слой p-InP. Полученную 
заготовку вынимают из реактора и поме-
щают в реактор для роста способом ква-
зизакрытого объема, в котором выращи-
вают слой n+CdS при температуре 710C. 
Наносят омический контакт из Ag+Zn на 
обратную сторону подложки и термически 
обрабатывают при температуре 500°C, 
затем наносят омический контакт из In на 
слой n+CdS и термически обрабатывают 
при температуре 260C. 

 
 П. формулы: 1 
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A61K 31/455 (2006.01) 
A61K 31/4415 (2006.01) 
A61K 31/714 (2006.01) 
A61K 31/4188 (2006.01) 
A61K 31/197 (2006.01) 
A61K 33/06 (2006.01) 
A61K 31/695 (2006.01) 
A61K 33/04 (2006.01) 
A61K 31/70 (2006.01) 
B82Y 5/00 (2011.01) 
A61P 1/04 (2006.01) 

a 2013 0088 2013.11.21 4/2015 

3 MD 4342 C1 B62K 3/02 (2006.01) 
B62M 1/18 (2006.01) 
B62M 1/24 (2013.01) 
B62M 1/28 (2013.01) 
B62M 6/40 (2013.01) 

a 2012 0081 2012.09.28 4/2015 

4 MD 4344 C1 C03C 3/32 (2006.01) 
C09K 11/77 (2006.01) 
C09K 11/06 (2006.01) 

a 2014 0049 2014.05.20 4/2015 

5 FR 4345 C1 C07D 209/52 (2006.01) 
C07C 231/12 (2006.01) 
C07C 233/65 (2006.01) 
C07C 235/44 (2006.01) 
A61K 31/403 (2006.01) 
A61K 31/165 (2006.01) 
A61K 31/085 (2006.01) 
A61P 25/00 (2006.01) 
A61P 25/16 (2006.01) 
A61P 25/24 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 

a 2012 0049 2012.06.07 4/2015 

6 MD 4346 C1 F16C 17/10 (2006.01) 
F16C 33/10 (2006.01) 
F16C 37/00 (2006.01) 

a 2013 0032 2013.05.24 4/2015 

7 MD 4347 C1 G01N 27/14 (2006.01) 
G01N 27/16 (2006.01) 
C01G 39/02 (2006.01) 
B82B 1/00 (2006.01) 

a 2014 0071 2014.07.15 4/2015 

 



         MD - BOPI 11/2015           INVENTIONS 

 44

 
 

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

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

menţiunea privind acordarea brevetului 

 
Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 
OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI  

1 MD 887 Z F24J 2/38 (2006.01) 
F24J 2/54 (2006.01) 

s 2014 0106 2014.08.11 2/2015 

2 MD 889 Z A23C 21/00 (2006.01) 
A23C 21/08 (2006.01) 
A23C 19/00 (2006.01) 
A23L 2/02 (2006.01) 
A23C 9/12 (2006.01) 
A23C 9/127 (2006.01) 
A23C 9/133 (2006.01) 
C12R 1/46 (2006.01) 

s 2014 0079 2014.06.03 3/2015 

3 MD 893 Z A01G 1/00 (2006.01) 
A01C 1/06 (2006.01) 
A01N 43/16 (2006.01) 
C07H 17/07 (2006.01) 
A01P 21/00 (2006.01) 

s 2014 0129 2014.10.08 4/2015 

4 MD 894 Z A01H 4/00 (2006.01) 
A01H 5/12 (2006.01) 
A61K 36/41 (2006.01)  

s 2014 0133 2014.10.20 4/2015 

5 MD 896 Z A23G 3/00 (2006.01) 
A23G 3/36 (2006.01) 
A23G 3/48 (2006.01) 
A23L 1/36 (2006.01) 

s 2014 0078 2014.06.02 4/2015 

6 MD 897 Z A61B 5/00 (2006.01) 
G01N 33/48 (2006.01) 

s 2014 0095 2014.06.24 4/2015 

7 MD 898 Z A61B 17/56 (2006.01) 
A61B 17/3205 (2006.01) 
A61B 17/3209 (2006.01) 

s 2014 0139 2014.11.17 4/2015 

8 MD 900 Z H02M 1/08 (2006.01) 
H02J 3/08 (2006.01) 

s 2014 0126 2014.09.30 4/2015 
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II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патент на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of refused plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

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

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

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

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea propusă 
a soiului 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование 
сорта 

1 2 3 4 5 

1 v 2015 0019 / 
  2015.07.28 

a. INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, 
MD 
 
b. ILIEVA Irina, MD;  
ILIEV Petru, MD;  
DADU Constantin, MD 

ARDEI GRAS 
(Capsicum annuum L.) 
 
Sweet pepper 
(Capsicum annuum L.) 
 
Перец сладкий 
(Capsicum annuum L.) 

Globus oranj 

2 v 2015 0020 / 
   2015.07.28 

a. INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, 
MD 
 
b. ILIEVA Irina, MD;  
ILIEV Petru, MD;  
DADU Constantin, MD 

ARDEI GRAS 
(Capsicum annuum L.) 
 
Sweet pepper 
(Capsicum annuum L.) 
 
Перец сладкий 
(Capsicum annuum L.) 

Romano 

3 v 2015 0021 / 
   2015.07.28 

a. INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, 
MD 
 
b. ILIEVA Irina, MD;  
ILIEV Petru, MD;  
DADU Constantin, MD 

ARDEI GRAS 
(Capsicum annuum L.) 
 
Sweet pepper 
(Capsicum annuum L.) 
 
Перец сладкий 
(Capsicum annuum L.) 

Cornul de aur 

4 v 2015 0022 / 
   2015.07.28 

a. INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, 
MD 
 
b. ILIEVA Irina, MD; 
ILIEV Petru, MD 

ARDEI GRAS 
(Capsicum annuum L.) 
 
Sweet pepper 
(Capsicum annuum L.) 
 
Перец сладкий 
(Capsicum annuum L.) 

Inovator 

5 v 2015 0023 / 
   2015.07.28 

a. INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, 
MD 
 
b. ILIEVA Irina, MD;  
ILIEV Petru, MD 

ARDEI GRAS 
(Capsicum annuum L.) 
 
Sweet pepper 
(Capsicum annuum L.) 
 
Перец сладкий 
(Capsicum annuum L.) 

CRISTI 
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1 2 3 4 5 

6 v 2015 0024 / 
  2015.07.28 

a. INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 
 
b. ILIEVA Irina, MD;  
ILIEV Petru, MD 

ARDEI GRAS 
(Capsicum annuum L.) 
 
Sweet pepper 
(Capsicum annuum L.) 
 
Перец сладкий 
(Capsicum annuum L.) 

Tabu 

7 v 2015 0025 / 
  2015.07.28 

a. INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 
 
b. ILIEVA Irina, MD;  
ILIEV Petru, MD 

ARDEI GRAS 
(Capsicum annuum L.) 
 
Sweet pepper 
(Capsicum annuum L.) 
 
Перец сладкий 
(Capsicum annuum L.) 

Toamna de aur 

8 v 2015 0026 / 
  2015.07.28 

a. INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 
 
b. ILIEVA Irina, MD;  
ILIEV Petru, MD 

ARDEI GRAS 
(Capsicum annuum L.) 
 
Sweet pepper 
(Capsicum annuum L.) 
 
Перец сладкий 
(Capsicum annuum L.) 

SUVEICA 

     

 
 
 

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

Выданные патенты на сорт растения 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet/ 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента/ 
Дата 
предоставления 
патента 

1 v 2014 0019 /  
  2014.02.26 

a. PEPINIERES DU 
VALOIS SARL, FR 
 
b. RICHARD M. Albert, FR 

MĂR  
(Malus domestica Borkh.) 
 
Apple  
(Malus domestica Borkh.) 
 
Яблоня 
(Malus domestica Borkh.) 
 
 

GALAVAL 192 / 2015.06.30 
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III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

ÎÎ

I
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(210) 037248 
(220) 2015.06.24 
(730) ASOS plc, GB  

Second Floor, Greater London House, 
Hampstead Road, London NW1 7FB,  
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - înălbitori şi alte preparate pentru spălare; 

preparate pentru curăţare, lustruire, degresa-
re şi preparate abrazive; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; paste de dinţi; adezivi pentru uz cosme-
tic; apă parfumată; apă de toaletă; apă de 
colonie; parfumuri şi produse aromatice de 
uz personal; uleiuri pentru masaj; preparate 
cosmetice pentru îngrijirea pielii; balsamuri 
pentru piele; cosmetice pentru îngrijirea pielii; 
preparate pentru îngrijirea pielii; produse 
astringente de uz cosmetic; preparate pentru 
baie şi duş; geluri de duş; geluri de baie şi 
baie cu bule; loţiuni, creme şi unturi de corp 
parfumate; creme pentru hidratarea pielii 
parfumate; produse de hidratare; loţiuni, 
creme şi unturi de corp; loţiune pentru copii; 
ulei pentru copii; creme şi geluri pentru tra-
tamentul striilor; creme hidratante; săpunuri 
pentru piele parfumate; ulei de corp; loţiuni 
de curăţare; ruj de buze, farduri de faţă şi 
obraz; pudră pentru machiaj; farduri de faţă 
cu sclipici; sclipici folosit în scopuri cosmeti-
ce; ruj, luciu de buze, balsam de buze, altul 
decât de uz medical, creioane pentru buze; 
beţişoare sclipitoare parfumate; benzi depila-
toare; umbre pentru ochi, creioane de ochi, 
rimel, farduri de ochi, dermatografe, perii cu 
dermatograf, creme de ochi, geluri de ochi, 
sclipici de ochi, balsamuri de ochi; vopsele 
pentru sprâncene; cosmetice pentru sprân-
cene; creioane pentru sprâncene; sprâncene 
false; gene false; produse cosmetice pentru 
mascarea defectelor pielii; măşti; produse de 
curăţat; coloranţi de uz cosmetic; decapanţi; 
exfolianţi; fond de ten; fard de obraz; produ-
se cosmetice compacte; produse de dema-
chiere; saşeuri parfumate; produse pentru 
parfumarea camerei; preparate pentru îngriji-
rea frumuseţii; produse pentru îngrijirea fru-
museţii; creme cosmetice, cosmetice tonifi-
ante pentru aplicare pe corp; cosmetice toni-
fiante pentru aplicare pe faţă; trusă pentru 
cosmetice; preparate cosmetice, altele decât 

de uz medical; produse cosmetice pentru 
îngrijirea pielii, altele decât de uz medical; 
produse de îngrijire a pielii de uz personal, şi 
anume produse pentru hidratarea feţei, pielii 
în jurul ochilor şi a buzelor; creme pentru faţă 
şi piele; loţiuni şi seruri de uz cosmetic; tra-
tamente anti-îmbătrânire; farduri de faţă, pro-
duse de îngrijire a părului, şampon, balsa-
muri de păr, mouse-uri de păr, creme pentru 
aranjarea părului, spray şi gel pentru păr; 
şampoane uscate, preparate pentru spălat 
incluse într-un produs pentru baie şi păr; apă 
de gură; preparate pentru îngrijirea unghiilor, 
lac de unghii, preparate pentru întărirea un-
ghiilor şi pentru îndepărtarea lacului; unghii 
false; cremă de bărbierit, gel de bărbierit, 
truse de bărbierit, preparate după bărbierit, 
loţiune după bărbierit; creme de lustruit pen-
tru încălţăminte; produse depilatoare; deodo-
rante de uz personal; antitranspirante; potpu-
riuri; preparate pentru îngrijirea unghiilor; lac 
de unghii şi produse pentru îndepărtarea 
lacului; preparate tanante de soare; creme 
de protecţie solară; uleiuri, loţiuni, creme şi 
geluri de protecţie solară; uleiuri, loţiuni, 
creme şi geluri folosite după acţiunea soare-
lui; preparate cosmetice pentru bronzat; pre-
parate tanante artificiale; loţiuni pentru bron-
zat, geluri pentru bronzat, uleiuri pentru 
bronzat; pudră de talc; terpene (uleiuri esen-
ţiale); ţesături impregnate cu loţiuni cosmeti-
ce; articole de toaletă; motive decorative de 
uz cosmetic; produse pentru îndepărtarea 
lacurilor; preparate pentru spălat; preparate 
pentru păr şi pentru îngrijirea pielii (altele 
decât de uz medical); produse de toaletă 
pentru copii şi sugari (altele decât de uz me-
dical); paste şi gel de dinţi; creme, geluri şi 
paste pentru albirea dinţilor; preparate pentru 
albirea dinţilor; vaselină de uz cosmetic; şer-
veţele şi prosoape preimpregnate cu sub-
stanţe de curăţare personală şi/sau cu loţiuni 
cosmetice; şerveţele şi prosoape preimpreg-
nate de uz igienic (uz personal); beţişoare cu 
vată; vată; săpunuri medicinale; şampon 
medicinal; balsam de păr medicinal; şerve-
ţele umede pentru copii mici; vopsele cos-
metice; cu excepţia produselor care se referă 
la ciclism, accesorii şi echipamente speciali-
zate pentru ciclişti; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
topografice, fotografice, cinematografice, 
optice, cântărire, măsurare, de semnalizare, 
verificare, de siguranţă şi didactice; aparate 
şi instrumente pentru conducerea, distribui-
rea, transformarea, acumularea, reglarea 
sau comanda curentului electric; aparate 
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pentru înregistrarea, transmiterea şi reprodu-
cerea sunetului sau imaginilor; suporturi de 
înregistrare magnetice, discuri de înregistra-
re; compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi 
de înregistrare digitale; mecanisme pentru 
aparate care funcţionează cu fişe; case de 
marcat, maşini de calculat, echipamente 
pentru prelucrarea datelor, calculatoare; 
software de calculatoare; echipament pentru 
stingerea incendiilor; ceasuri (aparate de 
înregistrare a timpului); intervalometre (apa-
rate de înregistrare a timpului); publicaţii 
electronice; publicaţii descărcabile; aplicaţii 
pentru smartphoane şi tablete; ochelari inte-
ligenţi; căşti audio inteligente; lănţişoare pen-
tru ochelari şi ochelari de soare; lentile de 
soare ataşabile; rame pentru ochelari şi 
ochelari de soare; curele pentru ochelari de 
soare; instrumente de măsurare a timpului; 
ochelari de soare; ochelari; ochelari de co-
recţie sau de protecţie, lentile de contact; 
tocuri pentru ochelari, lănţişoare şi rame de 
ochelari; vizoare de protecţie; lentile; aparate 
electrice pentru aranjarea părului; fiare elec-
trice de ondulat părul; fiare electrice de în-
dreptat părul; aparate electrice pentru serti-
zarea, îndreptarea, aranjarea părului; soft-
ware de calculatoare descărcabile; software 
de calculatoare pentru colectarea, editarea, 
organizarea, modificarea, transmiterea, sto-
carea şi schimbul de date şi informaţii; soft-
ware de calculatoare care permite încărca-
rea, descărcarea, accesarea, postarea, afi-
şarea, etichetarea, blogging-ul, streaming-ul, 
legătura, schimbul sau alte modalităţi de 
furnizare de medii sau informaţii electronice 
prin reţele de calculator şi de comunicaţii; 
software de calculatoare pentru reproduce-
rea, prelucrarea şi streaming-ul de conţinut 
audio, video şi multimedia; software de cal-
culatoare pentru controlul funcţionării dispo-
zitivelor audio şi video şi pentru vizualizare, 
căutare şi/sau redare audio, video, televiziu-
ne, de filme, fotografii şi de alte imagini digi-
tale, precum şi de alte tipuri de conţinut mul-
timedia; software de comunicaţii; software de 
aplicaţie; aplicaţii software; software interac-
tiv de calculatoare; software de poştă elec-
tronică şi de mesagerie; dispozitive periferice 
de calculator; aparate şi instrumente digitale; 
dispozitive electronice digitale de înregistra-
re, organizare, transmitere, recepţionare, 
manipulare, utilizare şi revizuire a fişierelor 
cu text, date, imagini, audio şi video; pro-
grame de calculator pentru accesarea, navi-
garea şi căutarea bazelor de date on-line şi 
Internet; publicaţii electronice (descărcabile); 

dispozitive electronice digitale mobile pentru 
expedierea şi recepţionarea apelurilor telefo-
nice, mesajelor SMS şi MMS, mesajelor ur-
gente, faxurilor, poştei electronice şi altor 
date digitale; dispozitive electronice digitale 
portabile pentru expedierea şi recepţionarea 
apelurilor telefonice, mesajelor SMS şi MMS, 
mesajelor urgente, faxurilor, poştei electroni-
ce şi altor date digitale; aparate de teleco-
municaţii mobile; publicaţii electronice des-
cărcabile; aparate de comunicare într-un 
câmp apropiat; cutii pentru telefoane mobile; 
suporturi pentru telefoane mobile; căşti tele-
fonice; DVD-uri; CD-uri; MP3 playere; apara-
te fotografice; magneţi; sateliţi; televizoare; 
aparate video; părţi şi accesorii pentru toate 
produsele sus-menţionate; cu excepţia pro-
duselor care se referă la ciclism, accesorii şi 
echipamente specializate pentru ciclişti; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor, produse din 
sau placate cu metale preţioase care nu sunt 
cuprinse în alte clase; bijuterii, pietre preţioa-
se; ceasuri şi instrumente de măsurare a 
timpului; cureluşe pentru ceasuri; brăţări de 
ceas; cutii adaptate pentru conţinutul ceasu-
rilor; cutii pentru ceasuri; cutii din metale 
preţioase pentru ceasuri; lanţuri de ceas; 
cronografe (ceasuri); cadrane pentru ceasuri; 
ceasuri-broşe; ceasuri electronice; cadrane, 
limbi şi sticlă pentru ceasuri; limbi de ceas; 
ceasuri bijuterii; ceasuri mecanice; ceasuri 
pandantiv; ceasuri de buzunar; casete de 
prezentare pentru ceasuri; cutii de prezenta-
re pentru ceasuri; ceasuri de cuarţ; ceasuri 
cu funcţie de memorie încorporată; ceasuri 
cu funcţie de telecomunicaţii încorporată; 
ceasuri de aur; ceasuri de aur placat; ceasuri 
din metale preţioase; ceasuri din aur laminat; 
ceasuri care comunică date la smartphoane, 
ceasuri pentru femei; brăţări pentru ceasuri; 
ceasuri de mână; ceasuri cu brăţară de ceas; 
brăţări de monitorizare a activităţii; ceasuri 
inteligente; ceasuri GPS; ceasuri calculator; 
articole de bijuterie acoperite cu metale pre-
ţioase; articole de bijuterie realizate din lanţ 
cu împletitură torsadă; articole de bijuterie 
din aliaje de metale preţioase; articole de 
bijuterie din metale preţioase; articole de 
bijuterie cu pietre preţioase; articole de biju-
terie cu pietre ornamentale; cutii adaptate 
pentru conţinut de elemente de bijuterii; lan-
ţuri; amulete (bijuterii); gablonţuri; cruci (biju-
terii); bijuterii din aur; brăţări de identificare; 
bijuterii din fildeş; articole din pietre preţioase 
(bijuterii); articole din metale preţioase (biju-
terii); casete pentru ceasuri; lanţuri (bijuterii) 
din metale preţioase pentru brăţări de picior; 
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lanţuri (bijuterii); brăţări; bijuterii cu diamante 
încorporate; bijuterii cu perle încorporate; 
bijuterii din cristal; bijuterii din sticlă; bijuterii 
din material plastic; bijuterii din chihlimbar 
galben; ornamente (bijuterii); pietre (bijuterii); 
ceasuri (bijuterii); brelocuri ca bijuterii; ace de 
rever (bijuterii); medalioane (bijuterii); casete 
pentru bijuterii muzicale; perle (bijuterii); 
pandantive (bijuterii); bijuterii din aliaj de co-
sitor şi plumb; bijuterii din argint; brelocuri 
(bijuterii) pentru femei; metale preţioase şi 
aliajele lor; bijuterii; imitaţii de bijuterii; pietre 
preţioase; ceasuri şi instrumente de măsura-
re a timpului; butoni de manşetă; inele; bră-
ţări; coliere; cercei; broşe; cutii pentru bijute-
rii; cutii de ceas; cutii pentru orologii; insigne 
din metale preţioase; orologii; figurine (statu-
ete) pentru deşteptătoare din metale preţioa-
se; brelocuri; medalii; pietre preţioase; pietre 
semipreţioase; ace de pălărie; ornamente 
pentru pălării din metale preţioase; ace de 
cravată; agrafe de cravată; curele de ceas; 
casete de bijuterii; părţi şi accesorii pentru 
toate produsele sus-menţionate; cu excepţia 
produselor care se referă la ciclism, accesorii 
şi echipamente specializate pentru ciclişti; 

 

18   - piele şi imitaţii de piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele şi 
umbrele de soare; bastoane; cufere de voiaj, 
genţi, portofele şi alte produse de transportat 
bagaje, huse pentru îmbrăcăminte; genţi 
pentru şcolari; huse pentru umbrele; genţi din 
imitaţie de piele; genţi de piele; saci de plajă; 
genţi de centură şi genţi de şold; genţi de 
pânză, ghiozdane; genţi de tip boston; genţi 
cilindrice; genţi încărcător; poşete-plic; truse 
de cosmetice; saci de voiaj; genţi pentru do-
cumente; genţi de bagaj; sacoşe din piele 
pentru cumpărături; genţi pentru farduri; genţi 
pentru sejur peste noapte; truse de bărbierit 
comercializate goale; genţi de umăr, genţi cu 
curea de umăr; borsete; huse pentru costu-
me; valize; sacoşe textile pentru cumpărături; 
genţi pentru articole de toaletă; genţi mari; 
genţi de voiaj din piele; cufere pentru voiaj 
(bagaje); saci de pânză; poşete de seară; 
portcartele; portchei; portofele de buzunar; 
portofele pentru ataşare la centuri; portofele 
plic; portmonee; truse cosmetice; genţi de 
seară; portofele de încheietura mânii; genţi 
pentru piloţi; trolere; raniţe; serviete; saci de 
spălat; genţi cu rotile; cufere de voiaj; gea-
mantane, valize, saci de voiaj; saci de voiaj; 
geamantane; valize; truse de toaletă; sacoşe 
cu mânere; rucsacuri; genţi cu centură; genţi 
cazuale; serviete; genţi diplomat; mape pen-

tru partituri; ghiozdane; genţi pentru cosmeti-
ce; genţi pentru costume, cămăşi şi rochii; 
cutii pentru cravate; cutii şi suporturi pentru 
cartele de credit; portofele; saci; genţi de 
mână din piele; raniţe-rucsacuri; cutii pentru 
pălării; genţi de mână; etuiuri pentru chei; 
şireturi de piele; genţi cu rotile pentru cumpă-
rături; cufere de voiaj; trusă de farduri; îm-
brăcăminte pentru animale de companie; 
îmbrăcăminte pentru animale; curele; harna-
şamente, hamuri, frâie şi botniţe; articole 
confecţionate din blană artificială; curele din 
piele pentru ceas; brăţări din piele; casete de 
prezentare din piele; bijuterii din piele; coliere 
din piele; cutii din piele pentru bijuterii; cutii 
din piele pentru ceasuri; cutii din piele pentru 
orologii; insigne din piele; portchei din piele; 
casete din piele pentru bijuterii; tocuri din 
piele pentru ochelari şi ochelari de soare; 
inele din piele; cercei din piele; părţi şi acce-
sorii pentru toate produsele sus-menţionate; 
cu excepţia produselor care se referă la ci-
clism, accesorii şi echipamente specializate 
pentru ciclişti; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru 
acoperirea capului, îmbrăcăminte pentru 
bărbaţi, îmbrăcăminte pentru femei, îmbră-
căminte pentru copii, bandane, costume de 
plajă, încălţăminte de plajă, centuri, centuri 
pentru păstrarea banilor, bavete (cu excepţia 
celor din hârtie), corsaje, carâmbe de cizme, 
bocanci, pantofi din piele, pantofi din piele de 
căprioară, încălţăminte de pânză, sutiene, 
camizole, articole pentru acoperirea capului, 
berete, eşarfe, căşti de duş, paltoane, gulere, 
corsete, manşete, gulere detaşabile, rochii, 
căşti de protecţie (îmbrăcăminte), saci pentru 
picioare, dispozitive antiderapante pentru 
încălţăminte, feţe superioare exterioare pen-
tru încălţăminte, tocuri pentru încălţăminte, 
blănuri artificiale, mănuşi, capoate, cizme 
scurte, pălării, pălării de hârtie, curele, tocuri, 
glugi, ciorapi, tălpi interioare, jachete, jerse-
uri, sarafane, tricoturi, ghete cu şireturi, tru-
souri pentru nou-născut, articole de îmbră-
căminte din imitaţii de piele, articole de îm-
brăcăminte din piele, leggings-uri (pantaloni 
mulaţi), jambiere, căptuşeli confecţionate, 
mantile, măşti de somn, mitene, manşoane, 
cravate, haine de stradă, paltoane, pantaloni, 
îmbrăcăminte din hârtie, parka (mantouri 
scurte 3/4), costume de sport, cozoroace, 
pelerine, impermeabile, jupoane, buzunare 
pătrate, buzunare de haine, ponchouri, pulo-
vere, pijamale, îmbrăcăminte confecţionată, 
halate de baie, sandale, sariuri, saronguri, 
fulare, şaluri, subrauri, plastroane de cămăşi, 
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cămăşi, pantofi, cămăşi cu mâneca scurtă, 
fuste, papuci de casă, chiloţi, şosete, tălpi 
pentru încălţăminte, portjartiere, ciorapi, cos-
tume, costume de baie, svetere, tricouri, 
colanţi, togi, jobene, bretele pentru pantaloni, 
pantaloni, chiloţi de baie, turbane, indispen-
sabili, lenjerie de corp, uniforme, căpute de 
încălţăminte, voaluri, veste, salopete (pijama 
pentru copii mici), body-uri, bluze, vindiacuri, 
bretele, costume, costume de bal mascat, 
pelerine, piese şi accesorii pentru toate pro-
dusele sus-menţionate; cu excepţia produse-
lor care se referă la ciclism, accesorii şi 
echipamente specializate pentru ciclişti. 

 
 
 
(210) 037249 
(220) 2015.06.24 
(730) Dnata, AE  

Dnata Travel Center, P.O. Box 1515, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
35   - managementul logistic al transporturilor de 

mărfuri şi de depozitare a mărfurilor; servicii 
caritabile, şi anume coordonarea contribuţii-
lor nemonetare în favoarea organizaţiilor de 
caritate şi necomerciale; 

 

39   - servicii de navigaţie aeriană; servicii de con-
trol al traficului aerian; servicii de transport 
aerian; servicii de organizare a călătoriilor 
aeriene; servicii de navlosire a mijloacelor de 
transport aeriene; transporturi aeriene; servi-
cii de procesare a mărfurilor în aeroport; ser-
vicii de rezervare a transportului şi agenţii de 
rezervare incluse în clasa 39; servicii de pre-
zentare şi de procesare a mărfurilor în vamă; 
servicii de închiriere a automobilelor cu şofer 
şi a limuzinelor; servicii de curierat; livrare de 
mărfuri pe cale aeriană; însoţirea călătorilor; 
servicii ale agenţiilor de expediere-
transportare; servicii de brokeraj la navlosi-
rea şi expedierea mărfurilor; servicii de re-
cepţie (primire), depozitare, transportare şi 
livrare a produselor sub pază; servicii de 
comandă şi distribuire a mărfurilor prin poştă; 
servicii de recepţie (primire), ambalare, de-
pozitare şi livrare a mărfurilor; servicii de 
depozitare; transportul călătorilor şi mărfuri-

lor; servicii turistice; servicii ale agenţiilor 
turistice şi birourilor turistice; organizare de 
excursii incluse în pachete de vacanţă; orga-
nizarea transportului şi cazării la hotel; orga-
nizarea croazierelor; servicii de informare 
pentru turişti; servicii de rezervare a biletelor 
pentru călătorii; servicii prestate de agenţiile 
de turism; servicii de logistică de transport, şi 
anume transportarea mărfurilor pentru terţi; 
servicii de logistică de transport, şi anume 
planificarea şi coordonarea transporturilor de 
mărfuri pentru utilizatorii serviciilor de trans-
port; servicii de informaţii şi consiliere referi-
toare la toate serviciile sus-menţionate; 

 

43   - servicii hoteliere, servicii oferite de moteluri, 
pensiuni şi servicii de cazare temporară; 
restaurante, servicii de baruri, bistro, cafene-
le, bufete şi servicii de catering; închiriere de 
încăperi pentru realizarea conferinţelor, adu-
nărilor şi expoziţiilor; servicii ale agenţiilor de 
rezervare pentru toate serviciile sus-
menţionate; servicii de preparare a produse-
lor alimentare şi a mâncării; servicii de îngriji-
re a copiilor; rezervări de spaţii de cazare; 
rezervări de hoteluri; servicii de consultanţă 
şi consiliere referitoare la toate serviciile sus-
menţionate. 

 

(531) CFE(5) 07.11.10; 26.07.09; 26.07.25; 26.13.25; 
27.03.15; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 037250 
(220) 2015.06.24 
(730) Dnata, AE  

Dnata Travel Center, P.O. Box 1515, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, verde. 
(511) NCL(10-2015) 
35   - managementul logistic al transporturilor de 

mărfuri şi de depozitare a mărfurilor; servicii 
caritabile, şi anume coordonarea contribuţii-
lor nemonetare în favoarea organizaţiilor de 
caritate şi necomerciale; 
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39   - servicii de navigaţie aeriană; servicii de con-
trol al traficului aerian; servicii de transport 
aerian; servicii de organizare a călătoriilor 
aeriene; servicii de navlosire a mijloacelor de 
transport aeriene; transporturi aeriene; servi-
cii de procesare a mărfurilor în aeroport; ser-
vicii de rezervare a transportului şi agenţii de 
rezervare incluse în clasa 39; servicii de pre-
zentare şi de procesare a mărfurilor în vamă; 
servicii de închiriere a automobilelor cu şofer 
şi a limuzinelor; servicii de curierat; livrare de 
mărfuri pe cale aeriană; însoţirea călătorilor; 
servicii ale agenţiilor de expediere-
transportare; servicii de brokeraj la navlosi-
rea şi expedierea mărfurilor; servicii de re-
cepţie (primire), depozitare, transportare şi 
livrare a produselor sub pază; servicii de 
comandă şi distribuire a mărfurilor prin poştă; 
servicii de recepţie (primire), ambalare, de-
pozitare şi livrare a mărfurilor; servicii de 
depozitare; transportul călătorilor şi mărfuri-
lor; servicii turistice; servicii ale agenţiilor 
turistice şi birourilor turistice; organizare de 
excursii incluse în pachete de vacanţă; orga-
nizarea transportului şi cazării la hotel; orga-
nizarea croazierelor; servicii de informare 
pentru turişti; servicii de rezervare a biletelor 
pentru călătorii; servicii prestate de agenţiile 
de turism; servicii de logistică de transport, şi 
anume transportarea mărfurilor pentru terţi; 
servicii de logistică de transport, şi anume 
planificarea şi coordonarea transporturilor de 
mărfuri pentru utilizatorii serviciilor de trans-
port; servicii de informaţii şi consiliere referi-
toare la toate serviciile sus-menţionate; 

 

43   - servicii hoteliere, servicii oferite de moteluri, 
pensiuni şi servicii de cazare temporară; 
restaurante, servicii de baruri, bistro, cafene-
le, bufete şi servicii de catering; închiriere de 
încăperi pentru realizarea conferinţelor, adu-
nărilor şi expoziţiilor; servicii ale agenţiilor de 
rezervare pentru toate serviciile sus-
menţionate; servicii de preparare a produse-
lor alimentare şi a mâncării; servicii de îngriji-
re a copiilor; rezervări de spaţii de cazare; 
rezervări de hoteluri; servicii de consultanţă 
şi consiliere referitoare la toate serviciile sus-
menţionate. 

 

(531) CFE(5) 07.11.10; 26.07.09; 26.07.25; 26.13.25; 
27.05.21; 29.01.12. 

 

 
 
 
 
 

(210) 037366 
(220) 2015.07.24 
(730) UNCUŢA Diana, MD  

Str. Alexandru Vlahuţă nr. 19, bloc 2, ap. 7,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: turcoaz (pantone 339C, 

C80 M10 Y45 KD 40%), galben (C0 M0 
Y100 40%). 

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

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

 

(531) CFE(5) 02.09.10; 03.13.01; 03.13.24; 27.05.07; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 037427 
(220) 2015.08.05 
(310) 66472 
(320) 2015.02.06 
(330) JM 
(730) Apple Inc., US  

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
(320) 2015.02.06 
 

09   - calculatoare; dispozitive periferice pentru 
calculatoare; hardware de calculator; softwa-
re pentru jocuri electronice portabile adaptate 
pentru a fi utilizate cu un ecran sau un moni-
tor extern; calculatoare portabile; tablete;  
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asistenţi personali digitali; organizatoare 
electronice; agende electronice; cititoare de 
cărţi electronice; software de jocuri de calcu-
lator pentru maşini de jocuri; dispozitive elec-
tronice digitale portabile şi software aferent 
acestora; dispozitive electronice digitale mo-
bile portabile care pot furniza acces la Inter-
net şi pentru transmiterea, primirea şi stoca-
rea de apeluri telefonice, faxuri, poştă elec-
tronică şi alte tipuri de date digitale; dispoziti-
ve electronice portabile pentru primirea, sto-
carea şi/sau transmiterea fără fir de date şi 
mesaje şi dispozitive electronice care permit 
utilizatorului să urmărească sau să gestione-
ze informaţiile personale; aparate pentru 
înregistrarea şi reproducerea sunetului; play-
ere MP3 şi alte playere audio în format digi-
tal; dispozitive digitale de înregistrare a sune-
tului; dispozitive digitale de înregistrare şi 
redare video; dispozitive de înregistrare şi 
redare a casetelor audio; dispozitive de înre-
gistrare şi redare a casetelor video; dispoziti-
ve de înregistrare şi redare a discurilor com-
pacte; dispozitive de înregistrare şi redare a 
discurilor video digitale; dispozitive digitale 
de înregistrare şi redare de benzi audio; ra-
diouri, transmiţătoare şi receptoare radio; 
mixere audio, video şi digitale; amplificatoare 
audio; receptoare audio; decodificatoare 
audio; echipamente audio pentru automobile; 
căşti auriculare, căşti audio; difuzoare audio; 
microfoane; componente şi accesorii audio; 
modemuri; aparate de comunicaţii în reţea; 
echipamente şi instrumente electronice de 
comunicaţii; aparate audiovizuale folosite în 
scopuri didactice; aparate şi instrumente 
optice; aparate şi instrumente de telecomu-
nicaţii; dispozitive de sisteme de poziţionare 
globală (GPS); telefoane; dispozitive de co-
municaţii fără fir pentru transmiterea vocii, 
datelor sau imaginilor; cabluri; aparate pentru 
stocarea datelor; suporturi de date magneti-
ce; cipuri, discuri şi benzi conţinând progra-
me şi software de calculator sau destinate 
înregistrării acestora; telecopiatoare; aparate 
de fotografiat; baterii; televizoare; receptoare 
de televiziune; ecrane de televizor; decodoa-
re pentru televizoare; software de calculatoa-
re; jocuri de calculator şi jocuri electronice; 
software de calculator pentru sisteme de 
poziţionare globală (GPS); software de cal-
culator pentru călătorii şi turism, planificarea 
călătoriilor, navigaţie, planificarea rutelor de 
călătorie, informaţii geografice despre desti-
naţii, transport şi trafic, direcţii de condus şi 
de mers, cartografierea personalizată a loca-
ţiilor, informaţii despre atlase cu străzi, pen-

tru afişarea de hărţi electronice şi informaţii 
despre destinaţii; software de calculator pen-
tru crearea, elaborarea, distribuirea, descăr-
carea, transmiterea, recepţionarea, redarea, 
editarea, extragerea, codificarea, decodifica-
rea, afişarea, stocarea şi organizarea de 
texte, date, grafice, imagini, conţinut audio, 
video şi alt conţinut multimedia, publicaţii 
electronice şi jocuri electronice; software de 
calculator utilizat la înregistrarea, organiza-
rea, transmiterea, manipularea şi verificarea 
de texte, date, fişiere audio, fişiere video şi 
jocuri electronice în legătură cu calculatoare, 
televizoare, decodoare pentru televizoare, 
playere audio, playere video, playere media, 
telefoane şi dispozitive electronice digitale 
portabile; software de calculator care permite 
utilizatorilor să programeze şi să distribuie 
texte, date, grafice, conţinut audio, video şi 
alt conţinut multimedia prin reţele de comuni-
caţii globale şi prin alte reţele de calculatoa-
re, electronice şi de comunicaţii; software de 
calculator pentru identificarea, localizarea, 
gruparea, distribuirea şi administrarea date-
lor şi legăturilor între servere de calculatoare 
şi utilizatori conectaţi la reţele de comunicaţii 
globale şi alte reţele de calculatoare, electro-
nice şi de comunicaţii; software de calculator 
folosite pe dispozitive electronice digitale 
mobile portabile şi alte aparate electronice 
de larg consum; software pentru publicare 
electronică; software pentru citirea publicaţii-
lor electronice; software de calculator pentru 
gestionarea informaţiilor personale; conţinut, 
informaţii şi comentarii audio şi audiovizuale 
preînregistrate descărcabile; cărţi, reviste, 
periodice, buletine informative, ziare, jurnale 
şi alte publicaţii electronice descărcabile; 
software pentru administrarea bazelor de 
date; software pentru recunoaşterea caracte-
relor; software pentru recunoaşterea vocii; 
software pentru servicii de poştă electronică 
şi mesaje electronice; software de calculator 
pentru accesarea, navigarea şi căutarea prin 
baze de date on-line; panouri de afişaj elec-
tronic; software pentru sincronizarea datelor; 
software pentru dezvoltare de aplicaţii; ma-
nuale de utilizator în formă lizibilă electronic, 
lizibilă de maşină sau lizibilă de calculator 
pentru folosirea cu, şi vândute ca o unitate 
cu, toate produsele sus-menţionate; conec-
toare, cuplaje, fire, cabluri, încărcătoare, 
staţii, staţii de bază, interfeţe şi adaptoare 
electrice şi electronice destinate utilizării cu 
toate produsele sus-menţionate; echipamen-
te de calculator destinate utilizării cu toate 
produsele sus-menţionate; aparate electroni-



MĂRCI  MD - BOPI 11/2015 

 59

ce cu funcţii multimedia destinate utilizării cu 
toate produsele sus-menţionate; aparate 
electronice cu funcţii interactive destinate 
utilizării cu toate produsele sus-menţionate; 
accesorii, piese, fitinguri şi aparate de testare 
pentru toate produsele sus-menţionate; hu-
se, genţi şi cutii adaptate sau având forma 
necesară pentru a conţine toate produsele 
sus-menţionate; instrumente de navigaţie; 
aparate pentru controlul de francat; case 
înregistratoare; mecanisme pentru aparate 
cu preplată; dictafoane; instrumente de mar-
cat tivul; maşini de votat; etichete electronice 
pentru mărfuri; maşini pentru alegerea premi-
ilor; aparate şi instrumente de cântărire; mă-
suri; panouri de afişaj electronic; aparate de 
măsurare; plachete de siliciu; circuite integra-
te; ecrane fluorescente; aparate de control la 
distanţă; filamente conducătoare de lumină 
(fibre optice); instalaţii electrice pentru con-
trolul la distanţă al operaţiilor industriale; 
descărcătoare de supratensiune; electroli-
zoare; extinctoare; aparate de radiologie de 
uz industrial; aparate şi echipamente de si-
guranţă (salvare); avertizoare cu sirene de 
alarmă; ochelari de soare; desene animate; 
ovoscoape; fluiere pentru chemarea câinilor; 
magneţi decorativi; garduri electrificate; şo-
sete încălzite electric; dispozitive de alarmă, 
senzori de alarmă şi sisteme de monitorizare 
de alarmă; sisteme de securitate şi suprave-
ghere pentru locuinţe; detectoare de fum şi 
de monoxid de carbon; termostate, monitoa-
re, senzori şi comenzi pentru dispozitive şi 
sisteme de climatizare, încălzire şi ventilare; 
încuietori şi zăvoare electrice şi electronice 
pentru uşi şi ferestre; telecomenzi pentru 
deschiderea şi închiderea dispozitivelor de 
deschidere a uşilor de garaj; dispozitive pen-
tru deschiderea perdelelor, draperiilor, storu-
rilor şi jaluzelelor pentru ferestre; dispozitive 
de control pentru lumini; prize electrice; între-
rupătoare electrice şi electronice; software 
pentru sisteme de operare de calculator; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; programare pentru calculatoare; 
crearea şi dezvoltarea hardware şi software 
de calculator; crearea, dezvoltarea şi întreţi-
nerea de software de calculator privat în do-
meniul limbajului natural, discursurilor, ritori-
cii, limbii, recunoaşterii vocii şi recunoaşterii 
amprentei vocale; închiriere de aparate şi 
echipamente de hardware şi software de 
calculator; servicii de consultanţă în materie 
de hardware şi software de calculator; servi-

cii de asistenţă şi consultanţă pentru dezvol-
tarea sistemelor informatice, bazelor de date 
şi aplicaţiilor; furnizarea de informaţii on-line 
despre hardware sau software de calculator; 
servicii de creare, proiectare şi întreţinere de 
site-uri web; servicii de găzduire de site-uri 
web; servicii de furnizor de servicii de aplica-
ţii (ASP) referitoare la găzduirea de aplicaţii 
de software de calculator pentru terţi; servicii 
de furnizor de servicii de aplicaţii (ASP) care 
oferă software pentru crearea, elaborarea, 
distribuirea, descărcarea, transmiterea, pri-
mirea, redarea, editarea, extragerea, codifi-
carea, decodificarea, afişarea, stocarea şi 
organizarea de texte, grafice, imagini, conţi-
nut audio, video şi multimedia şi publicaţii 
electronice; servicii de furnizor de servicii de 
aplicaţii (ASP) care oferă software destinat 
utilizării în legătură cu software de recunoaş-
tere a vocii şi cu aplicaţii software activate de 
voce; furnizare de software on-line care nu 
poate fi descărcat; furnizare de motoare de 
căutare pentru obţinere de date de pe Inter-
net şi de pe alte reţele electronice de comu-
nicaţii; creare de indexuri de informaţii on-
line, site-uri şi alte resurse disponibile în reţe-
le globale de calculatoare pentru terţi; servicii 
de stocare electronică a datelor; servicii de 
reţele de socializare on-line; furnizare de 
site-uri web pentru reţele de socializare; car-
tografie şi servicii de cartografiere; servicii de 
informaţii, asistenţă şi consultanţă referitoare 
la toate serviciile sus-menţionate. 

 

 

 
 
(210) 037464 
(220) 2015.08.14 
(730) Apple Inc., US  

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - calculatoare; dispozitive periferice pentru 

calculatoare; hardware de calculator; maşini 
de jocuri de calculator; calculatoare portabile; 
tablete; asistenţi personali digitali; organiza-
toare electronice; agende electronice; cititoa-
re de cărţi electronice; unităţi de jocuri elec-
tronice portabile adaptate pentru a fi utilizate 
cu un ecran sau un monitor extern; dispoziti-
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ve electronice digitale portabile şi software 
aferent acestora; dispozitive electronice digi-
tale mobile portabile care pot furniza acces la 
Internet şi pentru transmiterea, primirea şi 
stocarea de apeluri telefonice, faxuri, poştă 
electronică şi alte tipuri de date digitale; uni-
tăţi electronice portabile pentru primirea, 
stocarea şi/sau transmiterea fără fir de date 
şi mesaje şi dispozitive electronice care per-
mit utilizatorului să urmărească sau să gesti-
oneze informaţiile personale; aparate pentru 
înregistrarea şi reproducerea sunetului; play-
ere MP3 şi alte playere audio în format digi-
tal; dispozitive digitale de înregistrare a sune-
tului; dispozitive digitale de înregistrare şi 
redare video; dispozitive de înregistrare şi 
redare a casetelor audio; dispozitive de înre-
gistrare şi redare a casetelor video; dispoziti-
ve de înregistrare şi redare a discurilor com-
pacte; dispozitive de înregistrare şi redare a 
discurilor video digitale; dispozitive digitale 
de înregistrare şi redare de benzi audio; ra-
diouri, transmiţătoare şi receptoare radio; 
mixere audio, video şi digitale; amplificatoare 
audio; receptoare audio; decodificatoare 
audio; echipamente audio pentru automobile; 
căşti auriculare, căşti audio; difuzoare audio; 
microfoane; componente şi accesorii audio; 
modemuri; aparate de comunicaţii în reţea; 
echipamente şi instrumente electronice de 
comunicaţii; aparate audiovizuale folosite în 
scopuri didactice; aparate şi instrumente 
optice; aparate şi instrumente de telecomu-
nicaţii; dispozitive de sisteme de poziţionare 
globală (GPS); telefoane; dispozitive de co-
municaţii fără fir pentru transmiterea vocii, 
datelor sau imaginilor; cabluri; aparate pentru 
stocarea datelor; suporturi de date magneti-
ce; cipuri, discuri şi benzi conţinând progra-
me şi software de calculator sau destinate 
înregistrării acestora; telecopiatoare; aparate 
de fotografiat; baterii; televizoare; receptoare 
de televiziune; ecrane de televizor; decodoa-
re pentru televizoare; software de calculatoa-
re; jocuri de calculator şi jocuri electronice; 
software de calculator pentru sisteme de 
poziţionare globală (GPS); software de cal-
culator pentru călătorii şi turism, planificarea 
călătoriilor, navigaţie, planificarea rutelor de 
călătorie, informaţii geografice despre desti-
naţii, transport şi trafic, direcţii de condus şi 
de mers, cartografierea personalizată a loca-
ţiilor, informaţii despre atlase cu străzi, pen-
tru afişarea de hărţi electronice şi informaţii 
despre destinaţii; software de calculator pen-
tru crearea, elaborarea, distribuirea, descăr-
carea, transmiterea, recepţionarea, redarea, 

editarea, extragerea, codificarea, decodifica-
rea, afişarea, stocarea şi organizarea de 
texte, date, grafice, imagini, conţinut audio, 
video şi alt conţinut multimedia, publicaţii 
electronice şi jocuri electronice; software de 
calculator utilizat la înregistrarea, organiza-
rea, transmiterea, manipularea şi verificarea 
de texte, date, fişiere audio, fişiere video şi 
jocuri electronice în legătură cu calculatoare, 
televizoare, decodoare pentru televizoare, 
playere audio, playere video, playere media, 
telefoane şi dispozitive electronice digitale 
portabile; software de calculator care permite 
utilizatorilor să programeze şi să distribuie 
texte, date, grafice, imagini, conţinut audio, 
video şi alt conţinut multimedia prin reţele de 
comunicaţii globale şi prin alte reţele de cal-
culatoare, electronice şi de comunicaţii; soft-
ware de calculator pentru identificarea, loca-
lizarea, gruparea, distribuirea şi administra-
rea datelor şi legăturilor între servere de cal-
culatoare şi utilizatori conectaţi la reţele de 
comunicaţii globale şi alte reţele de calcula-
toare, electronice şi de comunicaţii; software 
de calculator folosite pe dispozitive electroni-
ce digitale mobile portabile şi alte aparate 
electronice de larg consum; software pentru 
publicare electronică; software pentru citirea 
publicaţiilor electronice; software de calcula-
tor pentru gestionarea informaţiilor persona-
le; conţinut, informaţii şi comentarii audio şi 
audiovizuale preînregistrate descărcabile; 
cărţi, reviste, periodice, buletine informative, 
ziare, jurnale şi alte publicaţii electronice 
descărcabile; software pentru administrarea 
bazelor de date; software pentru recunoaşte-
rea caracterelor; software pentru recunoaşte-
rea vocii; software pentru servicii de poştă 
electronică şi mesaje electronice; software 
de calculator pentru accesarea, navigarea şi 
căutarea prin baze de date on-line; panouri 
de afişaj electronic; software pentru sincroni-
zarea datelor; software pentru dezvoltare de 
aplicaţii; manuale de utilizator în formă lizibilă 
electronic, lizibilă de maşină sau lizibilă de 
calculator pentru folosirea cu şi vândute ca o 
unitate cu toate produsele sus-menţionate; 
conectoare, cuplaje, fire, cabluri, încărcătoa-
re, staţii, staţii de bază, interfeţe şi adaptoare 
electrice şi electronice destinate utilizării cu 
toate produsele sus-menţionate; echipamen-
te de calculator destinate utilizării cu toate 
produsele sus-menţionate; aparate electroni-
ce cu funcţii multimedia destinate utilizării cu 
toate produsele sus-menţionate; aparate 
electronice cu funcţii interactive destinate 
utilizării cu toate produsele sus-menţionate; 
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accesorii, piese, fitinguri şi aparate de testare 
pentru toate produsele sus-menţionate; hu-
se, genţi şi cutii adaptate sau având forma 
necesară pentru a conţine toate produsele 
sus-menţionate; instrumente de navigaţie; 
aparate pentru controlul de francat; case 
înregistratoare; mecanisme pentru aparate 
cu preplată; dictafoane; instrumente de mar-
cat tivul; maşini de votat; etichete electronice 
pentru mărfuri; maşini pentru alegerea premi-
ilor; aparate şi instrumente de cântărire; mă-
suri; panouri de afişaj electro-nic; aparate de 
măsurare; aparate şi instrumente optice; 
plachete de siliciu; circuite integrate; ecrane 
fluorescente; aparate de control la distanţă; 
filamente conducătoare de lumină (fibre opti-
ce); instalaţii electrice pentru controlul la dis-
tanţă al operaţiilor industriale; descărcătoare 
de supratensiune; electrolizoare; extinctoare; 
aparate de radiologie de uz industrial; apara-
te şi echipamente de siguranţă (salvare); 
avertizoare cu sirene de alarmă; ochelari de 
soare; desene animate; ovoscoape; fluiere 
pentru chemarea câinilor; magneţi decorativi; 
garduri electrificate; şosete încălzite electric; 
dispozitive de alarmă, senzori de alarmă şi 
sisteme de monitorizare de alarmă; sisteme 
de securitate şi supraveghere pentru locuin-
ţe; detectoare de fum şi de monoxid de car-
bon; termostate, monitoare, senzori şi co-
menzi pentru dispozitive şi sisteme de clima-
tizare, încălzire şi ventilare; încuietori şi ză-
voare electrice şi electronice pentru uşi şi 
ferestre; dispozitive de deschidere a uşilor de 
garaj; dispozitive pentru deschiderea perde-
lelor, draperiilor, storurilor şi jaluzelelor pen-
tru ferestre; dispozitive de control pentru 
lumini; 

 

14   - ceasornicărie şi instrumente pentru măsura-
rea timpului; ceasuri; ceasornice; pendule; 
cronografe destinate utilizării ca ceasornice; 
cronometre; cureluşe de ceasuri; brăţări de 
ceasuri; cutii pentru ceasuri, ceasornice, 
ceasornicărie şi instrumente pentru măsura-
rea timpului; piese pentru ceasuri, ceasorni-
ce, ceasornicărie şi instrumente pentru mă-
surarea timpului; giuvaiergerie, bijuterii. 

 

 
 
(210) 037465 
(220) 2015.08.14 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 037466 
(220) 2015.08.14 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L.,  întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037467 
(220) 2015.08.14 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  

 
 

 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037468 
(220) 2015.08.14 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Orhei nr. 38,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 037469 
(220) 2015.08.14 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 037470 
(220) 2015.08.14 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 037471 
(220) 2015.08.14 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037472 
(220) 2015.08.14 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 037473 
(220) 2015.08.14 
(730) ALIANŢA-VIN S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 037476 
(220) 2015.08.18 
(730) OCHSNER Nadejda, MD  

MD-6827, Suruceni, Ialoveni, Republica  
Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu. 
(511) NCL(10-2015) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară; 
 

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

 

(531) CFE(5) 17.02.01; 17.02.02; 25.01.25; 27.05.11; 
29.01.07. 

 

 
 
(210) 037489 
(220) 2015.08.17 
(730) MIGDAL-P S.A., MD  

Str. Piaţa Veche nr. 4,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 037492 
(220) 2015.08.18 
(730) BLANARI Vadim, MD  

Şos. Hînceşti nr. 58, ap. 91,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2015) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 19.07.02; 19.07.12; 
19.07.23; 19.09.01; 19.09.02; 25.01.13. 

 

 
 
(210) 037494 
(220) 2015.08.18 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă ne-
cuprinse în alte clase. 
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(210) 037495 
(220) 2015.08.18 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 

 
 
(210) 037496 
(220) 2015.08.18 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(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. 

 

 

 
 
(210) 037505 
(220) 2015.08.21 
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE  

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, Ger-
mania 

(540)  
 
 

 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 037521 
(220) 2015.08.26 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
03   - pastă de dinţi; produse pentru îngrijirea 

dinţilor. 
 

(531) CFE(5) 02.09.10; 25.05.02; 26.05.04; 26.05.14; 
27.05.09. 

 

 
 
(210) 037523 
(220) 2015.08.27 
(730) GREEN LIFE, asocia ţie obşteasc ă, MD 

Bd. Decebal nr. 59, ap. 54,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 
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37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 037526 
(220) 2015.08.31 
(730) MLS Co., LTD., CN  

No.1 MuLinSen Avenue, Xiaolan, Zhongshan 
City, Guangdong Province, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - cabluri electrice; fire electrice; comutatoare 

electrice; prize, prize şi alte contacte (cone-
xiuni electrice); semiconductoare, piese şi 
accesorii ale acestora; circuite integrate; 
cipuri electronice pentru fabricarea de circui-
te integrate; condensatoare; tuburi electroni-
ce, nu de uz medical; 

 

11   - tuburi luminoase pentru iluminat; becuri elec-
trice, lămpi; tube fluorescente de iluminat; 
aparate de iluminat cu diode emiţătoare de 
lumină (LED); aparate de iluminat; aparate 
de iluminat, şi anume instalaţii de iluminat;  
 
 
 
 
 
 
 

lumini ghirlande pentru decorări festive; 
lămpi stradale; lumini pentru automobile; 
aparate de iluminat pentru vehicule. 

 

(531) CFE(5) 05.01.10; 05.01.16; 14.01.05; 26.01.12; 
26.01.16; 26.13.25; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 037527 
(220) 2015.08.31 
(730) Inter On Line Trading Group Inc., PA  

51st Street, Campo Alegre, Area Bancaria 
Centro Magna Corp. Building, 6th floor, Office 
no. 608, Panama City, Panama 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peste, 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; chipsuri de cartofi, beţi-
şoare de cartofi; alune, arahide, acaju, fistic 
şi migdale uscate, prăjite, sărate şi/sau con-
dimentate; gustări pe bază de cartofi; 

 

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 
melasa; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
covrigi; biscuiţi săraţi, beţişoare sărate, co-
vrigi săraţi; chipsuri pe bază de cereale; 
chipsuri în formă de baghetă; amestecuri de 
gustări care conţin biscuiţi sau covrigei; gus-
tări pe bază de grâu; cereale gata pentru 
consum; chipsuri din aluat coapte şi prăjite la 
cuptor. 

 

 
 
(210) 037535 
(220) 2015.09.03 
(730) DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY  

Arch. Makariou III, 69, TLAIS TOWER, 3rd 
floor, Office 301, 1070 Nicosia, Cipru 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, negru, roşu, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
29   - seminţe de plante prelucrate; seminţe de 

floarea soarelui prelucrate; miez de floarea 
soarelui prelucrat; miez de plante prelucrat; 
nuci prelucrate; 

 

31   - seminţe de plante neprelucrate; seminţe de 
floarea soarelui neprelucrate; nuci. 

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.05.04; 05.07.01; 27.03.01; 
27.03.02; 27.05.15; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 037536 
(220) 2015.09.03 
(730) Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

"Obiedinenie "SOIUZPISCEPROM", RU  
g. Celeabinsk, poselok Melikombinat-2, 
uceastok 1, dom 37, 454080, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(591) Culori revendicate: galben, albastru-deschis, 
roşu, alb, negru. 

(511) NCL(10-2015) 
29   - uleiuri comestibile; ulei din seminţe de in 

pentru uz culinar; ulei de floarea-soarelui 
comestibil; seminţe de floarea soarelui pre-
parate; ouă; 

 

30   - arpacaş pentru alimentaţie umană; batoane 
de cereale; alimente preparate pe bază de 
tăiţei; fidea; gustări pe bază de cereale; pas-
te alimentare făinoase; griş de porumb; griş; 
arpacaş de ovăz; orz măcinat; crupe alimen-
tare; tăiţei; macaroane; făină de uz alimentar; 
făină de grâu; făină de orz; müsli; ovăz de-
corticat; cereale; alimente pe bază de ovăz; 
orez; spaghete; aluat gata preparat; aluat 
pentru produse de patiserie şi cofetărie; aluat 
dulce de cozonac pentru produse de patise-
rie şi cofetărie; fulgi (produse din cereale); 
fulgi de porumb; fulgi de ovăz. 

 

(531) CFE(5) 24.07.01; 24.07.23; 24.09.02; 24.09.09; 
25.01.06; 26.04.06; 26.04.18; 28.05.00; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 037537 
(220) 2015.09.03 
(730) Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

"Obiedinenie "SOIUZPISCEPROM", RU  
g. Celeabinsk, poselok Melikombinat-2, 
uceastok 1, dom 37, 454080, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
30   - alimente preparate pe bază de tăiţei; fidea; 

paste alimentare făinoase; tăiţei; macaroane; 
făină de uz alimentar; făină de grâu; făină de 
orz; spaghete. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037542 
(220) 2015.09.07 
(730) COJOCARU Ruslan, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
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) 27.01.06; 27.03.15; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 037543 
(220) 2015.09.07 
(730) ARMAŞ Serghei, MD  

Str. Pandurilor nr. 62, ap. 10,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

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

 

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 în-
registratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 07.15.22; 12.01.21; 26.11.07; 26.11.08; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 037548 
(220) 2015.09.08 
(730) IGNATIEV Vadim, MD  

Str. Socoleni nr. 23, ap. 112,  
MD- 2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
30   - cafea şi înlocuitori de cafea. 
 

(531) CFE(5) 01.15.11; 05.07.01; 11.03.04; 26.01.03; 
26.11.13; 27.05.15. 

 
 
 
(210) 037549 
(220) 2015.09.08 
(730) IGNATIEV Vadim, MD  

Str. Socoleni nr. 23, ap. 112,  
MD- 2020, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 037550 
(220) 2015.09.09 
(730) UJACOV Vladlen, MD  

Str. 31 August 1989 nr. 83, ap. 4,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 

 

 
 
 
(591) Culori revendicate: vişiniu, argintiu, galben. 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 11.03.01; 11.03.02; 11.03.20; 26.13.25; 
27.05.08; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037563 
(220) 2015.09.02 
(730) RFE/RL, Inc., corpora ţie organizat ă şi 

existent ă conform legilor statului Delaware, 
US 
1201 Connecticut Avenue, NW, Suite 400, 
Washington, DC 20036, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

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

deschis, roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
09   - software de calculatoare; programe de utili-

zare de software de calculator pentru tele-
foane mobile, playere media portabile, playe-
re video portabile şi calculatoare portabile, 
inclusiv software pentru a oferi acces la au-
dio, audiovizual, precum şi conţinutul vizual 
în domeniile ştirilor, afacerilor publice, pre-
cum şi programe de divertisment; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
livrarea on-line de informaţii privind proble-
mele de afaceri, ediţiile de stat, comerciale şi 
politice, a informaţiei referitoare la modul de 
votare şi de înregistrare pentru votare; 

 

38   - telecomunicaţii; servicii privind emisiunile 
radio şi televizate, oferind forumuri on-line 
pentru transmiterea mesajelor între utilizatorii 
de calculatoare, ştirilor, privind viaţa socială, 
afacerile publice şi de divertisment; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; crearea programelor 
privind starea vieţii sociale şi a programelor 
de divertisment; servicii de editare electroni-
că, inclusiv publicarea prin intermediul Inter-
netului a lucrărilor terţilor în domeniul ştirilor, 
vieţii sociale şi a divertismentului. 

 

(531) CFE(5) 24.15.21; 24.17.25; 26.04.10; 26.04.11; 
26.07.09; 26.13.25; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037567 
(220) 2015.09.04 
(730) Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd., 

SA 
P.O. Box 99883, Riyadh 11625, Arabia Saudită 

(540)  
 
 

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

deschis, galben, roşu, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
05   - scutece; şerveţele igienice pentru bebeluşi; 

absorbante de bumbac, vată hidrofilă; scute-
ce pentru bebeluşi, chiloţei-scutece; scutece 
elastici şi chiloţei-scutece elastici. 

 

(531) CFE(5) 27.05.07; 28.01.00; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 037568 
(220) 2015.09.04 
(730) Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd., 

SA 
P.O. Box 99883, Riyadh 11625, Arabia Saudită 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, albastru-

deschis, roşu, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
05   - scutece; şerveţele igienice pentru bebeluşi; 

absorbante de bumbac, vată hidrofilă; scute-
ce pentru bebeluşi, chiloţei-scutece; scutece 
elastici şi chiloţei-scutece elastici. 

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 24.07.01; 24.07.23; 27.05.07; 
28.01.00; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 037569 
(220) 2015.09.04 
(730) Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd., SA  

P.O. Box 99883, Riyadh 11625, Arabia Saudită 
(540)  
 
 

 

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

(511) NCL(10-2015) 
05   - scutece; şerveţele igienice pentru bebeluşi; 

absorbante de bumbac, vată hidrofilă; scute-
ce pentru bebeluşi, chiloţei (scutece); scute-
ce elastice şi chiloţei (scutece) elastici. 

 

(531) CFE(5) 27.05.07; 28.01.00; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 037572 
(220) 2015.09.15 
(730) BT TRAVEL S.R.L., MD  

Str. Cornului nr. 9/3, ap. 30A,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri, roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-

lor; organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 27.05.10; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 037576 
(220) 2015.09.11 
(730) CIOCAN Ion, MD  

Str. Cucorilor nr. 47, ap. 13,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.13; 01.03.15; 07.15.01; 
07.15.09; 26.11.13; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 037586 
(220) 2015.09.14 
(730) KRISTEV Simion, MD  

Str. Iu. Gagarin nr. 1, MD-5301, Vulcăneşti,  
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "FABRICAT ÎN MOLDOVA", "Alc. 
13,0% vol.", "Fine Quality Wine Vol. 0,75L", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: auriu, gri, roşu, cafeniu 
închis, cafeniu deschis, alb. 

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

35   - publicitate, promovarea produselor, gestiu-
nea afacerilor comerciale; administrare, ex-
ploatare comercială; lucrări de birou; studiul 
pieţei, investigaţii pentru afaceri, informaţii 
pentru afaceri, susţinere în comercializarea 
produselor; importul-exportul produselor; ser-
vicii ale reţelelor de magazine specializate, 
recepţionarea comenzilor, servicii de vânzare 
cu amănuntul şi angro; servicii de publicitate, 
de promovare a produselor sus-menţionate,  
 
 
 

organizarea şi participarea la expoziţii şi 
târguri în scopuri comerciale şi de promova-
re, relaţii cu publicul, distribuirea eşantioane-
lor, demonstrare şi etalare de produse. 

 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 06.07.08; 06.07.25; 
06.19.07; 19.09.02; 24.03.07; 24.03.14; 25.01.15; 
27.05.11; 29.01.15. 

 

 

 
(210) 037588 
(220) 2015.09.13 
(730) The Procter & Gamble Company, US  

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 

 

 
 
 

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

tru spălat; preparate pentru îngrijirea, trata-
mentul şi înfrumuseţarea ţesăturilor; prepara-
te pentru curăţare, lustruire, degresare şi 
şlefuire; preparate de uz casnic pentru dizol-
varea şi îndepărtarea depunerilor de piatră 
sau alte sedimente calcaroase; săpunuri; 
şerveţele impregnate cu preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire sau 
îndepărtarea depunerilor de piatră; preparate 
pentru curăţarea, îngrijirea şi înfrumuseţarea 
tacâmurilor şi veselei; potpuriuri; tămâie; 
uleiuri pentru parfumuri şi odorizante; apă 
parfumată pentru uz casnic şi pentru ţesături; 
lemn parfumat; aromatice; uleiuri esenţiale; 
preparate fumigante aplicate cu degajare în 
aer, atmosferă sau pe ţesături în formă de 
fum, vapori sau gaz; preparate pentru parfu-
marea sau aromatizarea aerului; 

 

05   - preparate dezinfectante pentru uz casnic; 
şerveţele impregnate cu preparate dezinfec-
tante pentru uz casnic; deodorizant pentru 
ţesături, tapiţerie şi covoare; preparate de 
împrospătare a aerului; preparate pentru 
purificarea aerului; odorizante de cameră; 
deodorante pentru ţesături şi aer; preparate 
pentru neutralizarea mirosurilor. 
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(210) 037604 
(220) 2015.09.16 
(730) Puritan's Pride Inc., US  

11779, 2100 Smithtown Ave., New York,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, albastru, verde. 
(511) NCL(10-2015) 
05   - vitamine, minerale, suplimente dieteti-

ce/nutriţionale; 
 

35   - servicii de comercializare angro şi cu amă-
nuntul a vitaminelor, mineralelor şi suplimen-
telor nutriţionale; servicii de comercializare 
cu amănuntul a suplimentelor nutriţionale şi 
suplementelor pentru băuturi; servicii de co-
mercializare cu amănuntul on-line a supli-
mentelor nutriţionale şi suplementelor pentru 
băuturi; servicii de comercializare cu amă-
nuntul şi servicii de comercializare cu amă-
nuntul on-line pentru persoane cu necesităţi 
dietetice speciale; publicitate şi promovarea 
modului sănătos de viaţă şi a bunăstării nutri-
ţionale; informare, consultanţă şi consiliere 
referitoare la toate serviciile sus-menţionate. 

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.02; 01.03.13; 26.11.01; 
26.11.13; 26.11.21; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037605 
(220) 2015.09.16 
(730) Puritan's Pride Inc., US  

11779, 2100 Smithtown Ave., New York,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - vitamine, minerale, suplimente dieteti-

ce/nutriţionale; 
 

35   - servicii de comercializare angro şi cu amă-
nuntul a vitaminelor, mineralelor şi suplimen-
telor nutriţionale; servicii de comercializare 

cu amănuntul a suplimentelor nutriţionale şi 
suplementelor pentru băuturi; servicii de co-
mercializare cu amănuntul on-line a supli-
mentelor nutriţionale şi suplementelor pentru 
băuturi; servicii de comercializare cu amă-
nuntul şi servicii de comercializare cu amă-
nuntul on-line pentru persoane cu necesităţi 
dietetice speciale; publicitate şi promovarea 
modului sănătos de viaţă şi a bunăstării nutri-
ţionale; informare, consultanţă şi consiliere 
referitoare la toate serviciile sus-menţionate. 

 

 
 
(210) 037622 
(220) 2015.09.21 
(730) QUATRO-SERVICE S.R.L., MD  

Str. Bulgară nr. 47,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.14; 25.03.03; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 037643 
(220) 2015.09.24 
(730) GEROCOSSEN S.R.L.,  

societate comercial ă, RO 
Bd. Dimitrie Pompei nr. 9, sector 2,  
Bucureşti, România 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
03   - produse cosmetice şi de parfumerie; 
 

35   - servicii de import-export de produse cosme-
tice, parfumerie, materii prime, ambalaje şi 
de alte produse, cât şi comercializarea aces-
tora; 

 

44   - servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii 
pentru oameni. 

 

 

 
 
(210) 037651 
(220) 2015.09.25 
(730) PROCOPOV Tudor, MD  

Bd. Renaşterii Naţionale nr. 14, ap. 63,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
(210) 037652 
(220) 2015.09.25 
(730) NOVAC-HÎNCU Victoria, MD  

Str. Petru Zadnipru nr. 15, ap. 42,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(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; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.01.06; 03.05.03; 03.05.05; 03.05.17; 
03.05.19; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 037657 
(220) 2015.09.25 
(730) COMONTEL-GRUP S.R.L., MD  

Str. Grigore Vieru nr. 18,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "S.R.L.", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde, roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfu-
rilor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.06; 26.01.13; 26.01.19; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 037661 
(220) 2015.09.29 
(730) LEOGRAND HOTEL S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 07.05.02; 26.01.16; 26.01.20; 27.05.11; 
29.01.12. 

 

(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)  
 
 

 
 
 
(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 formă 
lichidă; dezinfectante sub formă de spray. 

 

(531) CFE(5) 24.13.01; 24.13.13; 28.05.00; 29.01.12. 
 

 
 
(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 

(540)  
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(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 formă 
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. 

 

 
 
(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. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 037693 
(220) 2015.10.02 
(730) MURZAC Marin, MD  

MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 

(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. 

 

(531) CFE(5) 04.05.21; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 037694 
(220) 2015.10.02 
(730) MURZAC Marin, MD  

MD-5810, Budăi, Teleneşti, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(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. 

 

(531) CFE(5) 04.05.21; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 037696 
(220) 2015.10.05 
(730) ZUBENCO Denis, MD  

Str. Valea Trandafirilor nr. 6, bloc 1, ap. 263,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

 

 
 
(210) 037701 
(220) 2015.10.07 
(730) MAMALIGA Veaceslav, MD  

Str. pictor Mihai Grecu nr. 5, ap. 41,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 037702 
(220) 2015.10.07 
(730) MAMALIGA Veaceslav, MD  

Str. pictor Mihai Grecu nr. 5, ap. 41,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 037703 
(220) 2015.10.08 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
35   - 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 şi cererea de ofertă prin inter-
mediul Internetului pentru a facilita vânzarea 
de produse şi servicii printr-o reţea de calcu-
latoare şi furnizarea de feedback evaluativ şi 
evaluări de produse şi servicii ale vânzători-
lor, evaluarea valorii şi a preţurilor produselor 
şi a serviciilor oferite de vânzători, evaluarea 
performanţei cumpărătorilor şi a vânzătorilor, 
servicii de livrare, precum şi experienţa glo-
bală de negociere în legătură cu acestea; 
servicii de publicitate, servicii de comerciali-
zare pentru terţi prestate de supermarketuri, 
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hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, 
chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.03.08; 03.07.09; 26.01.15; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 037704 
(220) 2015.10.08 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, galben, gri. 
(511) NCL(10-2015) 
35   - 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 şi cererea de ofertă prin inter-
mediul Internetului pentru a facilita vânzarea 
de produse şi servicii printr-o reţea de calcu-
latoare şi furnizarea de feedback evaluativ şi 
evaluări de produse şi servicii ale vânzători-
lor, evaluarea valorii şi a preţurilor produselor 
şi a serviciilor oferite de vânzători, evaluarea 
performanţei cumpărătorilor şi a vânzătorilor, 
servicii de livrare, precum şi experienţa glo-
bală de negociere în legătură cu acestea;  
 
 
 
 

servicii de publicitate, servicii de comerciali-
zare pentru terţi prestate de supermarketuri, 
hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, 
chioşcuri şi tarabe; 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.09; 26.01.15; 27.05.10; 29.01.14. 
 

 
 
(210) 037705 
(220) 2015.10.08 
(730) S.C. PERLA HARGHITEI S.A., RO  

Str. Gării nr. 600, 537265 - SÂNCRĂIENI, 
Jud. Harghita, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, roşu, albastru. 
(511) NCL(10-2015) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

(531) CFE(5) 06.01.02; 06.19.01; 06.19.13; 06.19.16; 
27.05.09; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037706 
(220) 2015.10.08 
(730) S.C. PERLA HARGHITEI S.A., RO  

Str. Gării nr. 600, 537265 - SÂNCRĂIENI, 
Jud. Harghita, România 
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(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 27.05.02. 
 
 
 
(210) 037707 
(220) 2015.10.08 
(730) S.C. PERLA HARGHITEI S.A., RO  

Str. Gării nr. 600, 537265 - SÂNCRĂIENI, 
Jud. Harghita, România 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.12; 24.09.16; 27.05.03. 
 
 
 
(210) 037708 
(220) 2015.10.09 
(730) FEREX-GB S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 130, ap. 13,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 

 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 037709 
(220) 2015.10.12 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-
tare; afaceri imobiliare; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 27.07.01. 
 

 
 
(210) 037710 
(220) 2015.10.09 
(730) WD-40 Manufacturing Company, US  

1061 Cudahy Place, San Diego, California 
92110, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: albastru, galben, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
02   - preparate pentru prevenirea ruginii şi contro-

lul coroziunii; materiale de acoperire pentru 
protecţia metalelor; 

 

04   - uleiuri penetrante şi lubrifianţi de uz general. 
 

(531) CFE(5) 19.03.01; 19.03.15; 19.07.01; 19.07.25; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 037714 
(220) 2015.10.13 
(730) INVENTPROIECT S.R.L., MD 

Str. Chişinău nr. 94/1, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(210) 037715 
(220) 2015.10.13 
(730) INVENTPROIECT S.R.L., MD 

Str. Chişinău nr. 94/1, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(210) 037716 
(220) 2015.10.15 
(730) ALEX SISTEM S.R.L., MD  

Str. Ion Pruncul nr. 4/1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: pantone 485 C (albastru-

închis), pantone 7455 C (roşu). 
(511) NCL(10-2015) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 29.01.12. 
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(210) 037721 
(220) 2015.10.13 
(730) ETİ GIDA SANAY İ VE TİCARET ANON İM 

ŞİRKETİ, TR 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11. CADDE 
ESKİŞEHİR, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, auriu. 
(511) NCL(10-2015) 
30   - biscuiţi; ciocolate; bomboane de ciocolată; 

produse de patiserie şi cofetărie; crackeri; 
napolitane; prăjituri; torturi; tarte; mousse-uri 
pentru desert (patiserie); îngheţată; gheaţă 
comestibilă. 

 

(531) CFE(5) 01.13.15; 01.15.17; 25.07.02; 26.11.01; 
26.11.13; 26.13.25; 27.05.11; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 037723 
(220) 2015.10.13 
(730) Zakrîtoe ak ţionernoe ob şcestvo Firma 

"Avgust", RU  
Bulivar Sportivnîi, d. 9, g. Cernogolovka, 
Noghinskii raion, 142432, Moskovskaia 
oblasti, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
01   - substanţe active de suprafaţă, inclusiv adju-

vanţi; substanţe pentru protecţia florilor de 
ofilire; substanţe pentru conservarea semin-
ţelor; defolianţi; aditivi chimici pentru fungici-
de; aditivi chimici pentru erbicide; mastic 
pentru umplerea cavităţilor arborilor (silvicul-
tură); preparate pentru reglarea creşterii 

plantelor; preparate pe bază de oligoelemen-
te pentru plante; produse chimice pentru 
protecţia contra manei viţei-de-vie; produse 
chimice pentru protecţia contra bolilor viţei-
de-vie; produse chimice pentru protecţia con-
tra mălurii cerealelor; produse chimice de uz 
ştiinţific; produse care împiedică germinarea 
seminţelor culturilor de legume; îngrăşămin-
te; îngrăşăminte pentru agricultură; produse 
chimice pentru uz în pomicultură şi legumi-
cultură; produse chimice de uz agricol; pro-
duse chimice pentru îngrăşarea solului; 
emulgatori; 

 

05   - acaricide; algicide; bactericide; biocide; hâr-
tie cu impregnare specială contra moliilor; 
erbicide; insecticide, inclusiv nematicide; 
pesticide; produse pentru distrugerea anima-
lelor dăunătoare, inclusiv moluscocide; pro-
duse pentru distrugerea ierburilor dăunătoa-
re, inclusiv desicanţi şi defolianţi; produse 
pentru combaterea ciupercii de putregai us-
cat; produse pentru distrugerea larvelor de 
insecte; produse de omorât muşte; produse 
pentru distrugerea şoarecilor, inclusiv roden-
ticide; produse pentru distrugerea moluştelor 
terestre; preparate pentru distrugerea parazi-
ţilor; produse chimice pentru tratarea cerea-
lelor, afectate de mălură; produse chimice 
pentru tratarea viţei-de-vie afectate; produse 
chimice pentru tratarea manei; produse pen-
tru tratamentul filoxerei; repelente; produse 
pentru distrugerea paraziţilor; fungicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037724 
(220) 2015.10.13 
(730) FORWARD INTERNATIONAL S.R.L., MD  

Str. Industrială nr. 61,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, roşu. 
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(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

(531) CFE(5) 25.12.01; 26.04.06; 26.04.18; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 037731 
(220) 2015.10.09 
(730) SWEET BABY S.R.L., MD  

Str. Iazului nr. 2, bloc 1, ap. 117,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roz, roşu, verde, albastru. 
(511) NCL(10-2015) 
25   - îmbrăcăminte pentru copii. 
 

(531) CFE(5) 05.05.21; 26.01.06; 26.13.25; 27.05.10; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 037732 
(220) 2015.10.12 
(730) BOVA Alla, MD  

Str. Căuşeni nr. 3, ap. 10, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
BOVA Andrei, MD  
Str. Căuşeni nr. 3, ap. 10, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe, 

verde de diferite nuanţe, gri, negru, alb. 
(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. 

 

(531) CFE(5) 01.07.01; 01.15.07; 04.03.03; 27.05.01; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 037733 
(220) 2015.10.13 
(730) BORA Sinan, MD  

Str. Alexandru Cristea nr. 45,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
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(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) 08.01.06; 08.01.25; 08.05.25; 27.03.01; 
27.03.15; 27.05.15. 

 

 
 
(210) 037734 
(220) 2015.10.15 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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; 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. 

 

 

 
 
(210) 037736 
(220) 2015.10.15 
(730) SOEX INDIA PRIVATE LIMITED, IN  

Nirmal, 21st Floor, Nariman Point, Mumbai - 
400 021, India 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: liliachiu, negru, alb, 

cenuşiu. 
(511) NCL(10-2015) 
04   - cărbune; lumânări, inclusiv lumânări parfu-

mate; fitiluri pentru lumânări; fitiluri pentru 
iluminat. 

 

(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.23; 26.04.15; 26.04.18; 
27.05.21; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 037737 
(220) 2015.10.15 
(730) SOEX INDIA PRIVATE LIMITED, IN  

Nirmal, 21st Floor, Nariman Point, Mumbai - 
400 021, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: liliachiu, negru, alb. 
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(511) NCL(10-2015) 
34   - ţigări, trabucuri, ţigarete, bidis indiene fabri-

cate manual, ţigarete indiene fabricate ma-
nual; tutun; tutun neprelucrat; tutun de fumat; 
tutun fără fum; foi de tutun; tutun de meste-
cat; tutun prelucrat; melasă pentru tutun; 
înlocuitori de tutun, şi anume melase aroma-
te, melase din plante; melase destinate utili-
zării la fumat prin narghilea; tutun pentru 
narghilea; tutun sub forma de pastă; tutun 
snus; scuipătoare pentru tutun; punguţe de 
tutun; ţigări de foi, foarfeci pentru ţigări de foi; 
filtre de trabuc; foiţe pentru ţigarete; brichete 
pentru ţigarete; pipe; articole pentru fumători; 
dispozitive de fumat, şi anume narghilea; 
chibrituri; tutun de prizat. 

 

(531) CFE(5) 05.05.19; 05.05.23; 26.04.15; 26.04.18; 
27.05.21; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 037738 
(220) 2015.10.15 
(730) SOEX INDIA PRIVATE LIMITED, IN  

Nirmal, 21st Floor, Nariman Point, Mumbai - 
400 021, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: liliachiu. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - ţigări, trabucuri, ţigarete, bidis indiene fabri-

cate manual, ţigarete indiene fabricate man-
ual; tutun; tutun neprelucrat; tutun de fumat; 
tutun fără fum; foi de tutun; tutun de meste-
cat; tutun prelucrat; melasă pentru tutun; 
înlocuitori de tutun, şi anume melase aroma-
te, melase din plante; melase destinate utili-
zării la fumat prin narghilea; tutun pentru 
narghilea; tutun sub forma de pastă; tutun 
snus; scuipătoare pentru tutun; punguţe de 
tutun; ţigări de foi, foarfeci pentru ţigări de foi; 
filtre de trabuc; foiţe pentru ţigarete; brichete  
 
 
 

pentru ţigarete; pipe; articole pentru fumători; 
dispozitive de fumat, şi anume narghilea; 
chibrituri; tutun de prizat. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.05. 
 

 
 
(210) 037740 
(220) 2015.10.15 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, gri. 
(511) NCL(10-2015) 
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; 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) 01.15.11; 03.01.02; 03.01.22; 19.03.03; 
19.03.24; 26.01.19; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.13. 
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(210) 037741 
(220) 2015.10.15 
(730) TERRANET S.R.L., MD  

Bd. Moscova nr. 17/4,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: imaginea hărţii înserată în litera "D". 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 01.17.11; 27.03.01; 27.03.15; 27.05.01; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 037742 
(220) 2015.10.16 
(730) Fourchette-M S.R.L., întreprindere  

cu capital str ăin, MD  
Str. Independenţei nr. 15,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 11.01.01; 11.01.03; 11.01.04; 11.01.25; 
27.03.15; 27.05.09. 

 

 
 
(210) 037743 
(220) 2015.10.16 
(730) CHIROŞCA Nicolae, MD  

Str. A. Şciusev nr. 55, ap. 35,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 

(511) NCL(10-2015) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

 

 
 
(210) 037747 
(220) 2015.10.16 
(730) BOGDANOVA Maria, MD  

Str. Trifan Baltă nr. 2,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-
tori, tipografi şi artişti; 

 

16   - adezivi. 
 

(531) CFE(5) 05.03.06; 24.03.07; 24.03.14; 26.01.15; 
27.05.01. 
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(210) 037749 
(220) 2015.10.19 
(730) INFINIX TECHNOLOGY LIMITED, HK  

RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER WORLD 
FINANCE CTR HARBOUR CITY 17  
CANTON RD TST KLN, HONG KONG 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 037755 
(220) 2015.10.21 
(730) LC Waikiki Retail Mol S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
 

(210) 037757 
(220) 2015.10.21 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

galben. 
(511) NCL(10-2015) 
38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.17.05; 24.17.07; 25.03.03; 26.01.17; 
26.01.18; 27.05.21; 27.07.11; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037759 
(220) 2015.10.23 
(730) ORTOTEC GLOBAL S.R.L., întreprindere 

cu capital str ăin, MD  
Str. Sfatul Ţării nr. 61/A,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru de diferite 

nuanţe, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
44   - servicii medicale; servicii de igienă şi de 

îngrijire a frumuseţii pentru oameni. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.22; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 037760 
(220) 2015.10.23 
(730) AMER INTERNAŢIONAL S.R.L,  

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Sfatul Ţării nr. 61/A,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, gri, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

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

 

(531) CFE(5) 24.17.02; 26.11.01; 27.05.11; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 037762 
(220) 2015.10.20 
(730) REVENCO Alexandru, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 42, bloc 1, ap. 124,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.13; 01.03.16; 27.05.01; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 037763 
(220) 2015.10.20 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
31   - produse alimentare şi hrană pentru animale; 

biscuiţi şi chifle pentru animale şi animale de 
companie; dulciuri comestibile pentru anima-
le şi animale de companie; oase şi batonaşe 
de mestecat asimilabile pentru animale de 
companie; oase de sepie pentru păsări. 

 

 
 
(210) 037768 
(220) 2015.10.21 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 037775 
(220) 2015.10.23 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

cu capital str ăin, MD  
Str. Gagarin nr. 35, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 037776 
(220) 2015.10.23 
(730) UNILEVER N.V., NL  

Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: liliachiu de diferite 

nuanţe. 
(511) NCL(10-2015) 
03   - detergenţi; preparate şi substanţe pentru 

spălare; preparate de condiţionare pentru 
ţesături, emolienţi pentru ţesături; produse 
pentru decolorare; preparate pentru îndepăr-
tarea petelor; săpunuri; săpunuri pentru re-
darea strălucirii textilelor; preparate pentru 
spălarea manuală a îmbrăcămintei şi textile-
lor; apret; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.25; 05.05.20; 05.05.21; 
15.01.13; 24.17.03; 26.13.01; 26.13.25; 29.01.05. 

 

 
 
(210) 037777 
(220) 2015.10.23 
(730) GRADALOGISTIC GROUP S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Şos. Munceşti nr. 29,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

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

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

 

39   - transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; 
organizare de călătorii; 

 

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

 

 

 
 
(210) 037782 
(220) 2015.10.21 
(730) CUCULER Inna, MD  

Bd. Dacia nr. 47, ap. 201,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
39   - servicii de turism. 
 

(531) CFE(5) 03.07.17; 26.03.23; 26.07.15; 26.07.25; 
27.05.15; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037783 
(220) 2015.10.21 
(730) TOTAL-CAMPION S.R.L., MD  

Str. Livezilor nr. 71/A, MD-4576, Molovata 
Nouă, Dubăsari, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 23.05.01; 23.05.05; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 037788 
(220) 2015.10.27 
(730) GUJA Oleg, MD  

Str. Păcii nr. 31, ap. 9,  
MD-7201, Şoldăneşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: bordo (pantone 690a2e), 

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

administrare comercială; 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) 07.03.11; 24.17.04; 24.17.25; 26.02.01; 
26.03.23; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 037790 
(220) 2015.10.23 
(730) MITO S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Drumul Viilor nr. 26,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, roşu-cafeniu, alb, 

roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
30   - produse de patiserie. 
 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.05; 01.15.05; 08.07.04; 
13.03.01; 13.03.02; 25.01.06; 26.01.19; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 037793 
(220) 2015.10.28 
(730) GOGU Marin, MD  

Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 01.15.23; 21.01.17; 24.17.15; 26.01.05; 
26.11.21; 26.13.25. 

 

 
 
(210) 037797 
(220) 2015.10.26 
(730) ZINCENKO Alexandr, MD  

Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-
tori, tipografi şi artişti. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.07.11. 
 

 
 
(210) 037798 
(220) 2015.10.27 
(730) MOISEI Irina, MD  

Calea Orheiului nr. 83/2, ap. 3,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, violet, verde, liliachiu. 
(511) NCL(10-2015) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.22; 03.07.24; 03.13.01; 05.05.01; 
05.05.19; 05.05.23; 25.07.25; 26.04.18; 27.05.22; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 037799 
(220) 2015.10.28 
(730) BAYADERA MANAGEMENT LIMITED, CY  

KARPENISIOU, 30, P.C., CY-1660 NICOSIA, 
CIPRU 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 037800 
(220) 2015.10.28 
(730) CERNICA Alexandr, MD  

Str. N. Testemiţeanu nr. 17/6, ap. 16,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
CERNICA Vladimir, MD  
Str. Livezilor nr. 22A,  
MD-3004, Soroca, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
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; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, am-bră, 
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor 
acestor materiale sau din materiale plastice; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.15.05; 01.15.15; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 037801 
(220) 2015.10.28 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2015) 
04   - combustibili; aprinzătoare de foc; combusti-

bili pentru aprinderea focului pentru grătar; 
brichete pentru grătar; combustibili pentru 
grătar; combustibili pentru utilizare în grătar; 
cărbune de lemn pentru grătare; 

 

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

 

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

 

11   - echipament pentru alimente, încălzire, răcire 
şi tratare; grătare; grătare (aparate de gătit); 
seturi de raclete; griluri electrice; grătare mari 
în aer liber; rotisoare cu gaz; grătare electri-
ce cu grilaj; grătare pentru friptură; rotisoare; 
rotisoare de uz casnic (electrice); grătare 
electrice pentru exterior; grătare electrice de 
interior; grătare pentru gătit; tăvi cu grătar; 
frigări pentru rotiserie; frigări pentru aparate 
de prăjit cu gaz; frigări (electrice) pentru apa-
rate de prăjit electrice; frigări (ustensile de 
bucătărie şi componente ale aparatelor de 
gătit); frigări electrice pentru rotiserie; apara-
te de gătit cu grătare; aparate de gătit cu gaz 
prevăzute cu grătare pentru gătit; dispozitive 
de învârtit frigări; tăvi electrice tip grătar; ma-
şini de prăjit; aparate electrice pentru a pre-
para friptura; grătare electrice (aparate pen-
tru gătit); plăci de încălzire; plite electrice 
pentru grătare; aprinzătoare; dispozitive de 
aprindere pentru grătare; pietre de lavă pen-
tru grătare; brichete din ceramică folosite la 
grătare (neinflamabile); 

 

21   - standuri pentru barbecue şi grătare; tacâ-
muri, farfurii din hârtie; pahare de hârtie; 
ceşti fabricate din plastic; farfurii din plastic; 
bucătărie (vase pentru bucătărie); tigăi; gră-
tare (neelectrice); vase pentru prăjit; frigărui; 
grătare (ustensile de bucătărie neelectrice); 
grătare (ustensile pentru gătit); grătare pen-
tru camping; 

 

29   - carne; produse din carne; cârnaţi; cărnuri; 
carne de pasăre de curte, produse din carne 
de pasăre de curte; carne de vânat; produse 
din carne de vânat; produse din soia; peşte, 
fructe de mare, moluşte; brânzeturi; tofu; 
ouă; fructe, ciuperci, legume (inclusiv nuci şi 
mazăre) procesate; salate preparate; uleiuri 
şi grăsimi; 
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30   - pâine; produse de brutărie; seminţe procesa-
te, amidon şi produsele acestora; sosuri; sos 
pentru carne pregătită la grătar; sosuri pentru 
mâncare, condimente alimentare (sosuri); 
ketchup (sos); maioneză; remoulade (sos cu 
maioneză); muştar; mirodenii; condimente; 
produse pentru frăgezit carne, de uz alimentar; 

 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 11.01.01; 11.01.04; 11.01.09; 
13.03.01; 13.03.02; 13.03.07; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 037802 
(220) 2015.10.28 
(730) GEDEON RICHTER - REŢEA  

FARMACEUTICĂ S.R.L.,  
întreprindere mixt ă, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 36,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(10-2015) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

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

 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.12. 
 

 
 
 

(210) 037803 
(220) 2015.10.28 
(730) GOGU Marin, MD  

Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037805 
(220) 2015.10.29 
(730) TRANGA Andrei, MD  

Str. Ion Creangă nr. 14, bloc 1, ap. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor, servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de magazi-
ne; managementul afacerilor, inclusiv sub 
formă de franciză; 

 

43   - servicii prestate de cafenele, baruri, bistrouri, 
cofetării, cantine, pizzerii, restaurante. 

 

 

 
 
(210) 037806 
(220) 2015.10.29 
(730) CIBIZOV Denis, MD  

Str-la Haltei nr. 1 B,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 037808 
(220) 2015.09.10 
(730) GUŢU Maxim, MD  

Str. N. Testemiţeanu nr. 31, ap.10,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 24.15.07; 27.05.10; 29.01.14. 
 

 
 
(210) 037809 
(220) 2015.10.26 
(730) AGROPROD & COMPANIA S.R.L., MD  

Calea Moşilor nr. 18,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

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

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

 

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. 

 

 

 
 
(210) 037819 
(220) 2015.10.30 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037825 
(220) 2015.10.30 
(730) Kaane American International Tobacco 

Company Limited, AE  
P.O. Box No. 61021, Jebel Ali Free Zone, 
Dubai, Emiratele Arabe Unite 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun; articole pentru 

fumători. 
 

(531) CFE(5) 05.03.01; 06.01.01; 06.01.02; 19.03.03; 
19.03.24; 24.09.02; 24.09.22; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 037826 
(220) 2015.10.30 
(730) Kaane American International Tobacco 

Company Limited, AE  
P.O. Box No. 61021, Jebel Ali Free Zone, 
Dubai, Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(10-2015) 
34   - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun; articole pentru 

fumători. 
 

(531) CFE(5) 03.01.02; 03.01.22; 05.03.01; 19.03.03; 
19.03.24; 24.01.15; 24.01.18; 24.01.19; 24.09.02; 
24.09.22; 26.11.07; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 037827 
(220) 2015.10.30 
(730) Kaane American International Tobacco 

Company Limited, AE  
P.O. Box No. 61021, Jebel Ali Free Zone, 
Dubai, Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun; articole pentru 

fumători. 
 

(531) CFE(5) 05.03.01; 06.01.01; 06.01.02; 19.03.03; 
19.03.24; 24.09.02; 24.09.22; 26.11.07; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 037828 
(220) 2015.10.30 
(730) Kaane American International Tobacco 

Company Limited, AE  
P.O. Box No. 61021, Jebel Ali Free Zone, 
Dubai, Emiratele Arabe Unite 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun; articole pentru 

fumători. 
 

(531) CFE(5) 03.01.02; 03.01.22; 05.03.01; 19.03.03; 
19.03.24; 24.01.15; 24.01.18; 24.01.19; 24.09.02; 
24.09.22; 27.05.01. 

 
 
 
(210) 037829 
(220) 2015.10.30 
(730) Kaane American International Tobacco 

Company Limited, AE  
P.O. Box No. 61021, Jebel Ali Free Zone, 
Dubai, Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(10-2015) 
34   - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun; articole pentru 

fumători. 
 

(531) CFE(5) 03.01.02; 03.01.22; 05.03.01; 19.03.03; 
19.03.24; 24.01.15; 24.01.18; 24.01.19; 24.09.02; 
24.09.22; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 037830 
(220) 2015.11.04 
(730) TAROL-DD S.R.L., MD  

Str. Jubileului nr. 41a, MD-2011,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(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. 

 

(531) CFE(5) 27.07.01. 
 

 
 
(210) 037831 
(220) 2015.11.04 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., firm ă, MD 

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

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 037834 
(220) 2015.11.02 
(730) HI-TECH DECOR S.R.L., MD 

Str. Andrei Doga nr. 32, bloc 2, ap. 89,  
MD-2000, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-
tori, tipografi şi artişti. 

 

(531) CFE(5) 01.15.23; 03.06.06; 25.01.05; 25.01.25; 
26.01.01; 26.01.05; 26.11.21; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 037838 
(220) 2015.10.30 
(730) ŢURCANU Iulian, MD  

Str. Botanica Veche nr. 10, ap. 16,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(10-2015) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 26.04.12; 26.04.18; 26.04.22; 26.13.25; 
27.05.11; 27.05.19; 27.05.22. 

 

 
 
(210) 037839 
(220) 2015.10.30 
(730) SAMOILA Nicolae, MD  

Str. Constantin Brâncuşi nr. 129,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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; 

 

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

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 
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(210) 037840 
(220) 2015.11.05 
(730) FARMAPRIM S.R.L., MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037841 
(220) 2015.11.04 
(730) SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE 

MATERIAL CO., LTD., CN  
Woer mansion, North Lanjing Rd, Pingshan, 
Shenzhen, P.R. China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
17   - materiale izolante; cauciuc sintetic; garnituri 

pentru îmbinări; materiale plastice semipre-
lucrate; ţevi din plastic;  conducte flexibile  
 
 
 

nemetalice; materiale calorifuge; materiale 
refractare izolante; garnituri de etanşare; 
tuburi termocontractabile. 

 

(531) CFE(5) 24.03.07; 24.03.18; 26.01.18; 26.01.20; 
27.05.21. 

 

 
 
(210) 037842 
(220) 2015.11.04 
(730) SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE 

MATERIAL CO., LTD., CN  
Woer mansion, North Lanjing Rd, Pingshan, 
Shenzhen, P.R. China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - materiale pentru reţeaua de electricitate (fire, 

cabluri), materiale pentru conexiuni electrice 
(fire, cabluri); manşoane de legătură pentru 
cabluri electrice; fire de identificare pentru 
fire electrice; rezistoare, fire metalice pentru 
rezistenţe; ansambluri de cabluri; fitinguri 
pentru cabluri; cutii de joncţiune (electricita-
te); fibre optice (filamente - conductoare de 
lumină); canale de cabluri, şanţuri pe izolator 
pentru fixarea cablurilor; conectori de cabluri; 
prize, fişe şi alte dispozitive de cuplare 
(conexiuni electrice). 

 

(531) CFE(5) 24.03.07; 24.03.18; 26.01.18; 26.01.20; 
27.05.21. 

 

 
 
(210) 037843 
(220) 2015.11.04 
(730) British American Tobacco (Brands)  

Limited, GB  
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, Regatul Unit 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun; produse de 

tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fu-
mători. 

 
 
 
(210) 037844 
(220) 2015.11.04 
(730) British American Tobacco (Brands) Limited, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun; produse de 

tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fu-
mători. 

 

 
 
(210) 037848 
(220) 2015.11.06 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

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

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

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-

rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-
tori, tipografi şi artişti; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

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

 

 

 
 
(210) 037850 
(220) 2015.11.04 
(730) ZMURCIUK Kirill, MD  

Str. Nicolai Dimo nr. 9, bloc 1, ap. 47,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.11.15; 06.03.01; 11.03.03; 18.03.02; 
18.03.03; 24.01.10; 24.01.12; 25.01.06; 25.01.10; 
25.01.15; 27.05.03. 

 



MD - BOPI 11/2015        TRADEMARKS 
 

 98

(210) 037851 
(220) 2015.11.04 
(730) ASOIO-TRANSCOM S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. Igor Vieru nr. 15/2,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LED & DECOR", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2015) 
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. 

 

(531) CFE(5) 26.15.09; 27.01.01; 27.01.02; 27.05.24. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 
 
 

(111) 27310 
(151) 2015.09.11 
(181) 2023.07.11 
(210) 033463 
(220) 2013.07.11 
(730) TOP-FARM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Al. Bernardazzi nr. 78,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse veterinare; produse igienice pentru 

medicină; substanţe şi alimente dietetice de 
uz medical sau veterinar, alimente pentru 
sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi 
animale; 

 

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

 

 

 
 
(111) 27417 
(151) 2015.08.13 
(181) 2024.07.07 
(210) 035396 
(220) 2014.07.07 
(730) MANIA S.R.L., MD  

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 43, 
ap. 15,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "JUNIOR ROOM", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: oranj, alb, galben, albas-
tru-deschis, violet, verde. 

(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.15; 29.01.15. 
 

 
 
(111) 27418 
(151) 2015.08.14 
(181) 2024.05.15 
(210) 035106 
(220) 2014.05.15 
(730) LIVRALUM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Vasile Lupu nr. 42/N, ap. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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. 

 

 

 
 
(111) 27420 
(151) 2015.08.14 
(181) 2024.08.07 
(210) 035585 
(220) 2014.08.07 
(730) GUŢU Serghei, MD  

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "COCKTAIL", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

(531) CFE(5) 11.03.02; 11.03.06; 26.04.18; 26.04.24; 
27.03.15; 27.05.08; 27.05.14; 27.05.24. 

 
 
 
(111) 27421 
(151) 2015.08.14 
(181) 2024.08.11 
(210) 035615 
(220) 2014.08.11 
(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY 

"MULTI-ACTIVITY MANUFACTURING 
COMPANY "KRZ", RU  
Ul. Druzhnaya 18, Ryazan, 390017,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "Shingle", "гибкая чере-
пица", cu excepţia executării grafice deose-
bite. 

(511) NCL(10-2014) 
19   - materiale de construcţie nemetalice, smoală 

şi bitum, materiale de construcţie din bitum, 
acoperiş bituminos, manta de bitum pentru 
acoperişuri, plăci nemetalice de construcţie, 
învelişuri nemetalice pentru acoperiş, acope-
rişuri nemetalice, acoperişuri de şindrilă, ţigle 
nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 05.01.16; 06.19.16; 07.01.24; 26.04.18; 
26.04.24; 27.05.24; 28.05.00. 

 

 
 
(111) 27422 
(151) 2015.08.13 
(181) 2024.08.15 
(210) 035646 
(220) 2014.08.15 
(730) MasterCard International Incorporated, 

corpora ţie organizat ă şi existent ă conform 
legilor statului Delaware, US  
2000 Purchase Street, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

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

închis. 
(511) NCL(10-2014) 
09   - hardware şi platforme software de calculator 

pentru facilitarea şi administrarea plăţilor, 
operaţiuni bancare, carduri de credit, carduri 
de debit, carduri pentru plăţi, bancomate, 
valori acumulate, transfer electronic de fon-
duri, plăţi electronice, procesare şi transmite-
re de titluri universale de plată, ieşiri de fon-
duri, autentificarea tranzacţiei, rutare, servicii 
de autorizare şi rambursare, detectarea şi 
controlul fraudelor, servicii de recuperare în 
caz de dezastru şi criptare; aparate şi in-
strumente ştiinţifice; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; mecanisme pen-
tru aparate de preplată; case de bani înregis-
tratoare; echipamente pentru prelucrarea 
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informaţiilor; calculatoare, hardware de cal-
culatoare, software de calculatoare şi pro-
grame de calculatoare; aparate şi instrumen-
te electrice şi de telecomunicaţii, inclusiv 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor;  ma-
şini de facturat şi contabilizat; aparate pentru 
înregistrare, transmitere, reproducere, inclu-
siv sunete sau imagini; suporturi magnetice 
de înregistrare; aparate pentru urmărire, ma-
nagementul afacerilor şi analiza conturilor 
financiare prin intermediul unei reţele globale 
de calculatoare; hardware şi software de 
calculatoare şi în special pentru dezvoltare, 
îngrijirea şi utilizarea unei reţele de transport 
local şi de distanţă; sisteme pentru citirea 
cardurilor de memorie şi sisteme pentru in-
troducerea de date în memorie, inclusiv me-
morii IC şi memorii de carduri bancare; publi-
caţii în format electronic (descărcabile); apa-
rate pentru tipărire, inclusiv aparate pentru 
tipărire pentru sisteme de procesare de date 
şi sisteme pentru tranzacţii financiare; ban-
comate şi automate bancare pentru numerar 
pentru sucursale bancare; dispozitive de 
codare şi decodare; modeme; hardware şi 
software de calculatoare pentru a facilita 
plata tranzacţiilor prin mijloace electronice; 
hardware de calculatoare şi software de crip-
tare, chei de criptare, certificate digitale, 
semnături digitale, software pentru stocarea 
securizată a datelor şi pentru recuperarea şi 
transmisia de informaţii confidenţiale despre 
clienţi pentru persoane private, instituţii ban-
care şi financiare; cartele magnetice codifica-
te şi cartele conţinând un cip de circuit inte-
grat (cartele inteligente); cartele de securiza-
re codificate; cartele securizate cu caracteris-
tici de securitate pentru autentificare; cartele 
securizate cu caracteristici de securitate pen-
tru identificare; cartele cu amprenta de tip 
hologramă; cartele de încărcare, carduri 
bancare, cărţi de credit, cărţi de debit, cartele 
cu microprocesoare, cartele pentru stocarea 
valorilor, cartele pentru stocarea de date 
electronice, carduri pentru plăţi şi cartele de 
plată, toate codificate; cărţi bancare, inclusiv 
cărţi bancare cu circuite imprimate şi cărţi 
bancare cu memorii magnetice şi memorii cu 
circuite integrate; cititoare de cartele; cititoa-
re pentru cartele magnetice codificate, supor-
turi electronice de date în forma unor cartele, 
cititoare de cartele magnetice, cititoare pen-
tru cartele electronice suport de date, unităţi 
electronice de codificare, hardware de calcu-
latoare, terminale de calculatoare, software 
de calculatoare pentru utilizarea în domeniul 

financiar şi bancar, precum şi în domeniul 
telecomunicaţiilor; software de calculatoare 
conceput pentru a permite cartelelor inteli-
gente să interacţioneze cu terminale şi citi-
toare; cipuri de calculatoare integrate în tele-
foane şi alte dispozitive de comunicaţii; echi-
pamente de telecomunicaţii; terminale de 
tranzacţionare pentru puncte de vânzare şi 
software de calculatoare pentru transmiterea, 
afişarea şi stocarea de tranzacţii, informaţii 
de identificare şi informaţii financiare utilizate 
în serviciile financiare bancare şi în industriile 
de telecomunicaţii; dispozitive de identificare 
a radiofrecvenţei (repetoare de impulsuri); 
aparate electronice de verificare a autentici-
tăţii cartelelor de numerar, a cartelelor ban-
care, a cărţilor de credit, a cărţilor de debit şi 
a cartelelor de plată; case de marcat auto-
mate; dispozitive periferice de calculator şi 
produse electronice, inclusiv aparate de cal-
cul, agende electronice de buzunar, dispozi-
tive digitale de ajutor personal (PDA-uri) şi 
alarme; aparate şi instrumente ştiinţifice, 
nautice, geodezice, fotografice, cinematogra-
fice, optice, de cântărire, de măsurare, de 
semnalizare, de control (verificare), de sigu-
ranţă (salvare) şi didactice; aparate şi in-
strumente pentru conducerea, distribuirea, 
transformarea, acumularea, reglarea sau 
comanda curentului electric; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sunetului sau imaginilor; suporturi de înregis-
trare magnetice, discuri acustice; compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de stocare a 
datelor; mecanisme pentru aparate cu pre-
plată; case înregistratoare, maşini de calcu-
lat, echipament pentru prelucrarea informaţi-
ei, calculatoare; software de calculatoare; 
extinctoare; toate produsele sus-menţionate, 
cu excepţia sistemelor de control şi instalaţii-
lor pentru reglarea unităţilor de aer condiţio-
nat şi de ventilaţie; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale colante) 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; 
publicaţii tipărite, prospecte, broşuri, ziare, 
reviste şi jurnale, manuale, materiale tipărite, 
toate referitoare la domeniul bancar; cărţi de 
credit, cărţi de debit, reviste; 
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35   - servicii de management şi consiliere în mate-
rie de afaceri; servicii de consultanţă în mar-
keting; servicii de cercetare a pieţei, marke-
ting; localizarea, analizarea, prevederea şi 
raportarea despre activitatea de achiziţie a 
deţinătorului de card; promovarea vânzării de 
produse şi servicii pentru terţi prin intermedi-
ul recompenselor şi stimulentelor generate în 
legătură cu folosirea de carduri de credit, de 
debit şi de plăţi; administrarea programelor 
de loialitate şi recompensare; publicitate; 
administraţie comercială; lucrări de birou; 
asistenţă în domeniul managementului co-
mercial, industrial şi de afaceri; estimare în 
afaceri comerciale; servicii de îndrumare 
pentru conducerea afacerilor; studierea pie-
ţei; informaţii statistice de afaceri; pregătire 
de extrase de cont; contabilitate; cercetări 
pentru afaceri; relaţii publice; publicare de 
texte publicitare; distribuire de broşuri publici-
tare; servicii de vânzare cu amănuntul asigu-
rate prin mijloace mobile de telecomunicaţii 
în ceea ce priveşte furnizarea de cărţi de 
credit şi cărţi de debit; servicii de vânzare cu 
amănuntul asigurate on-line prin reţele sau 
alte mijloace electronice utilizând informaţii 
reproduse în mod electronic în format digital 
în ceea ce priveşte furnizarea de cărţi de 
credit şi cărţi de debit; gestionare de baze de 
date computerizate; servicii de prelucrare de 
date şi de verificare de date; servicii de sto-
care şi de recuperare de date; promovare de 
concerte şi evenimente culturale ale terţilor, 
organizare de expoziţii în scop comercial sau 
publicitar; publicitate pentru transport, călăto-
rii, hoteluri, cazare, alimente şi alimentaţie, 
sporturi, divertisment şi tururi de vizitare, 
pentru servicii de agenţii turistice şi pentru 
informaţii legate de tarife, orare şi metode de 
transport şi organizare de călătorii; furnizarea 
de informaţii cu privire la achiziţionarea de 
bunuri şi servicii on-line prin Internet sau alte 
reţele computerizate; servicii de baze de 
date şi informaţii privind profilul clientului; 
furnizarea de servicii de informaţii şi consilie-
re referitoare la toate cele menţionate anteri-
or; publicitate; gestiunea afacerilor comercia-
le; administrare comercială; lucrări de birou; 
toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 
activităţii comerciale în domeniul vânzărilor 
de produse; 

 

36   - servicii de finanţare, inclusiv servicii bancare; 
servicii de cărţi de credit, servicii de cărţi de 
debit, servicii de carduri pentru plăţi, servicii 
de carduri preplătite oferite prin carduri cu 
valoare stocată, tranzacţii electronice de 
credit şi debit, servicii de cliring cambial şi 

servicii de reprezentaţie, plata în numerar, 
verificarea cecurilor, încasare de cecuri, ser-
vicii de acces la depozit şi ATM, servicii de 
autorizare de tranzacţii şi de decontări, re-
concilierea tranzacţiilor, gestionarea numera-
rului, înfiinţare de fonduri consolidate şi co-
mutare, prelucrarea de litigii consolidate, 
servicii de depozitare de date şi profile ale 
clienţilor, deschidere, înfiinţare/reconciliere 
aferentă şi servicii de transfer de fonduri în 
domeniul cărţilor de plată, servicii de proce-
sare de plăţi electronice, servicii de autentifi-
care şi verificare a tranzacţiilor de plată, ser-
vicii de schimb valutar, tranzacţii electronice 
sigure de numerar şi transmisii electronice 
de numerar prin reţele publice de calculatoa-
re pentru facilitarea comerţului electronic, 
transfer de fonduri (electronic), furnizarea de 
informaţii financiare, inclusiv date şi rapoarte 
cu privire la cărţile de credit şi de debit, ad-
ministrare de registre financiare, servicii de 
transfer electronic de fonduri şi de schimb 
valutar, servicii de evaluare a riscurilor şi de 
gestionare a riscurilor pentru terţi în domeniul 
creditelor de consum; diseminare de informa-
ţii financiare prin intermediul unei reţele 
computerizate globale, informaţii financiare 
puse la dispoziţie prin calculator prin inter-
mediul unei reţele computerizate de informa-
ţii securizate şi servicii de consiliere legate 
de toate serviciile de mai sus; asigurarea de 
servicii financiare pentru suportul serviciilor 
de retail furnizate prin mijloace mobile de 
telecomunicaţii, inclusiv servicii de plată prin 
dispozitive fără fir; furnizare de servicii finan-
ciare pentru sprijinirea serviciilor de vânzare 
cu amănuntul furnizare on-line prin reţele 
electronice; analiză şi consultanţă financiară; 
servicii de asigurare; afaceri financiare, afa-
ceri monetare; servicii de finanţare; servicii 
bancare şi de credit; furnizare de servicii de 
card de credit, de card de debit, de card de 
plată şi de cartele preplătite cu valoare acu-
mulată; servicii în domeniile bancare, de 
plată, de credit, operaţiuni de debit, deconta-
re, plată cash, acces la economii; servicii de 
cliring cambial; servicii în legătură cu 
cardurile de credit, cardurile de debit, cartele 
de încărcare, carduri de plată în avans şi 
cartele valorice; verificarea cecurilor şi servi-
cii de încasare a cecurilor; servicii de ATM; 
prelucrarea de tranzacţii financiare fie on-line 
prin intermediul unei baze de date compute-
rizate, fie prin telecomunicaţii şi la casieriile 
magazinelor; prelucrarea de tranzacţii finan-
ciare prin intermediul unor terminale bancare 
cu autoservire; furnizarea de extrase de con-



MĂRCI                                                                                                          MD -  BOPI 11/2015 

 103

turi, încasarea şi plata unor bani pentru deţi-
nătorii de cartele prin intermediul unor termi-
nale bancare cu autoservire; servicii de solu-
ţionare financiară şi de autorizare financiară 
în ceea ce priveşte procesarea tranzacţiilor 
financiare de plată; servicii de asigurare de 
călătorie; emiterea şi rambursarea cecurilor 
şi voucherelor de călătorie; autentificare de 
plătitori; verificare de informaţii financiare; 
îngrijirea documentelor financiare; servicii de 
transfer electronic de fonduri şi de schimb 
valutar; servicii de plată la distanţă; servicii 
de portmoneu electronic, furnizare de servicii 
de transfer electronic de fonduri şi de mone-
dă, servicii de plăţi electronice, servicii de 
cartele telefonice cu plată anticipată, servicii 
de plăţi în numerar şi servicii de autorizare şi 
decontare a tranzacţiilor; ofertă de servicii şi 
de credit prin intermediul unui dispozitiv de 
identificare a frecvenţei radio (repetoare de 
impulsuri); furnizarea de servicii de debit şi 
de credit prin intermediul dispozitivelor de 
comunicaţii şi de telecomunicaţii; servicii de 
verificare a cecurilor; servicii de emisiune şi 
amortizare pentru cecurile de călătorie şi 
vouchere de călătorie; asigurarea de servicii 
financiare pentru suportul serviciilor de retail 
furnizate prin mijloace mobile de telecomuni-
caţii, inclusiv servicii de plată prin dispozitive 
fără fir; procesarea de tranzacţii de credit şi 
de debit prin legături telefonice şi de teleco-
municaţii; asigurarea de servicii financiare 
pentru suportul serviciilor de retail furnizate 
on-line, prin reţele sau prin alte mijloace 
electronice, folosind informaţii electronice 
digitale; servicii de schimb de valori, mai ales 
protejarea schimburilor de valori, inclusiv 
bani electronici, prin intermediul reţelelor de 
calculatoare accesibile cu carduri inteligente; 
servicii de plată a facturilor furnizate prin 
intermediul unui site web; sisteme bancare 
on-line; furnizarea de servicii financiare prin 
telefon şi prin intermediul unei reţele globale 
de calculatoare sau prin Internet; furnizarea 
de servicii financiare prin intermediul unei 
reţele globale de calculatoare sau prin Inter-
net; servicii imobiliare; servicii legate de pro-
prietatea imobiliară; evaluare de bunuri imo-
biliare; gestionarea investiţiilor imobiliare; 
servicii de investiţii în imobiliare; servicii de 
asigurări în domeniul imobiliarelor; asigurări 
pentru deţinătorii de proprietăţi; servicii de 
asigurări legate de proprietăţi; finanţare imo-
biliară; activităţi de intermediere în sectorul 
imobiliar; imobiliare (evaluări de-); agenţii 
imobiliare; evaluări imobiliare; administrare 
de proprietăţi imobiliare; administrarea tranz-

acţiilor financiare legate de proprietăţi imobi-
liare; acordarea de credite imobiliare; servicii 
financiare legate de dezvoltarea proprietăţilor 
imobiliare; servicii de intermediere financiară 
în domeniul imobiliar; servicii financiare lega-
te de proprietăţi imobiliare şi de clădiri; servi-
cii financiare pentru achiziţionarea de propri-
etăţi imobiliare; încheierea de acorduri de 
împrumuturi garantate pentru proprietăţi 
imobiliare; încheierea de acorduri privind 
deţinerea în comun a unei proprietăţi imobili-
are; încheierea de acorduri privind asigura-
rea finanţării pentru achiziţionarea de propri-
etăţi imobiliare; asistenţă în domeniul achizi-
ţiilor şi intereselor imobiliare; investiţii de 
capital în domeniul imobiliar; servicii de in-
vestiţii în proprietăţi comerciale; servicii fi-
nanciare legate de achiziţionarea de proprie-
tăţi; servicii financiare legate de vânzarea de 
proprietăţi; evaluarea financiară a proprietăţi-
lor libere; evaluarea financiară a proprietăţilor 
închiriate; organizarea de închirieri imobilia-
re; organizare de contracte de închiriere de 
bunuri imobiliare; leasing de proprietăţi; con-
cesionări de bunuri imobiliare; închirierea 
proprietăţilor libere; servicii de management 
imobiliar legate de tranzacţiile cu proprietăţi 
imobiliare; evaluări de proprietăţi; gestiona-
rea portofoliului de proprietăţi; administrare 
de proprietăţi; servicii de consiliere privind 
deţinerea de proprietăţi imobiliare; servicii de 
consiliere privind evaluarea proprietăţilor 
imobiliare; servicii de consultanţă privind 
proprietăţile imobiliare la nivel de corporaţie; 
servicii de informaţii computerizate privind 
proprietăţile imobiliare; servicii de consultan-
ţă privind proprietăţile imobiliare; furnizare de 
informaţii referitoare la proprietăţi imobiliare; 
furnizarea de informaţii privind piaţa de pro-
prietăţi imobiliare; servicii de cercetare legate 
de achiziţia de proprietăţi imobiliare; servicii 
de cercetare privind selecţia proprietăţilor 
imobiliare; finanţare ipotecară şi securizarea 
activelor; servicii de consultanţă referitoare la 
soluţii de plată, operaţiuni bancare, carduri 
de credit, carduri de debit, carduri pentru 
plăţi şi servicii de bancomat; distribuţia in-
formaţiilor financiare prin Internet şi prin alte 
reţele de calculatoare; asigurări; afaceri fi-
nanciare; afaceri monetare; afaceri imobilia-
re; 

 

38   - telecomunicaţii; servicii de reţele de teleco-
municaţii mobile; servicii de telecomunicaţii 
bazate pe Internet; servicii de comunicaţii de 
date; transmisie electrică de date într-o reţea 
globală de prelucrare a datelor la distanţă, 
inclusiv Internetul; servicii pentru transmisia, 
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furnizarea sau afişarea de informaţii prove-
nind dintr-o bancă de date stocată pe calcu-
lator sau prin Internet în domeniul serviciilor 
financiare; transmisie de date prin prelucra-
rea electronică de imagini prin legătură tele-
fonică; servicii de poştă electronică, expedie-
re şi primire de mesaje; servicii de radiodifu-
ziune; asigurarea accesului multisecurizat la 
o reţea de informaţii computerizată sigură 
pentru transferul şi diseminarea unei game 
de informaţii în domeniul serviciilor financia-
re; închirierea timpului de acces la un centru 
conţinând baze de date; 

 

39   - transport; organizare de croaziere; închiriere 
de automobile; închiriere de locuri de parca-
re; livrare de mărfuri; depozitarea mărfurilor; 
transportarea mărfurilor; împachetarea şi 
ambalarea mărfurilor; livrare de colete; distri-
buire de colete; ambalare şi depozitare de 
mărfuri; servicii de organizare de călătorii, de 
transport; organizare de excursii; serviciile 
tur-agenţilor pentru rezervare/cazare; servicii 
de curierat de călătorie;  servicii de ghid de 
călătorie; rezervarea traseelor de călătorie; 
însoţirea de călători; transport de călători; 
organizarea de călătorii; servicii de rezervare 
de călătorii şi de transport; transport; amba-
larea şi depozitarea mărfurilor; organizarea 
călătoriilor; 

 

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 calculatoa-
relor şi a programelor de calculatoare; servi-
cii de consultanţă în domeniul hardware şi 
software de calculatoare; programare pentru 
calculatoare; servicii de asistenţă şi consul-
tanţă pentru administrarea sistemelor infor-
matice, bazelor de date şi a aplicaţiilor; pro-
iectare grafică pentru compilarea de pagini 
web pe Internet; informaţii în domeniul hard-
ware sau software de calculatoare, furnizate 
on-line de pe o reţea globală de calculatoare 
sau de pe Internet; crearea şi administrarea 
de site-uri web; găzduire de site-uri web pen-
tru terţi; construirea de pagini de Internet; 
proiectarea, crearea şi găzduirea de site-uri 
web comerciale; proiectarea, crearea şi găz-
duirea de site-uri web cu plată pe bază de 
factură; servicii legate de calculatoare şi In-
ternet, inclusiv furnizarea de baze de date 
electronice on-line prin intermediul unei reţe-
le computerizate globale, în domeniul auten-
tificării şi verificării identităţii; codare şi deco- 
 
 

dare de date în domeniul informaţiilor finan-
ciare; consultanţă de specialitate în domeniul 
programării, reţele computerizate în domeni-
ul financiar, prelucrarea de date, siguranţa 
comunicaţiilor, codarea şi decodarea de date 
şi siguranţa reţelelor locale; diseminarea de 
informaţii printr-o reţea globală de calculatoa-
re referitoare la software de calculatoare, 
hardware de calculatoare, reţele computeri-
zate financiare şi reţele locale; servicii ştiinţi-
fice şi tehnologice, precum şi servicii de cer-
cetare şi de creaţie, referitoare la acestea; 
servicii de analiză şi cercetare industrială; 
crearea şi dezvoltarea hardware şi software 
de calculator; toate serviciile sus-menţionate, 
cu excepţia proiectelor de dezvoltare şi con-
sultanţă în domeniul tehnicii de răcire şi ven-
tilare. 

 

(531) CFE(5) 25.07.20; 26.01.01; 26.01.06; 26.01.20; 
27.05.03; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 27424 
(151) 2015.08.16 
(181) 2023.07.25 
(210) 033542 
(220) 2013.07.25 
(730) CRVCOM S.R.L., MD 

Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301,  
Vulcănesti, UTA Găgăuzia, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "WERKZEUGE", 
"®", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(511) NCL(10-2013) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

08    - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 26.11.08; 27.01.03; 27.05.10; 27.05.11; 
27.05.12. 

 

 
 
(111) 27432 
(151) 2015.08.19 
(181) 2024.08.18 
(210) 035654 
(220) 2014.08.18 
(730) MACIUCA Mihail, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "MISS", "VINULUI". 
(511) NCL(10-2014) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

 

 
 
(111) 27435 
(151) 2015.08.19 
(181) 2024.09.02 
(210) 035710 
(220) 2014.09.02 
(730) ARRIS Enterprises, Inc., US  

3871 Lakefield Drive, Suwanee, GA 30024, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
09   - cutii decodoare, modeme, căi de acces; 

adaptoare de terminale multimedia încorpo-
rate (eMTAs); sistem de terminare a mode-
mului cu cablu (CMTS); cableCARD-uri şi 
carduri multimedia; routere; adaptoare; apa-
rate de teleghidaj; echipament pentru siste-
me de acces condiţionat; hardware de calcu-
lator; hardware pentru reţele de calculatoare;  
 

echipamente pentru construirea de reţele la 
domiciliu; instrumente şi componente elec-
tronice şi optice pentru comunicaţii; DVD 
playere; aparate de redare media; radiouri, 
aparate stereofonice, televizoare; toate pro-
dusele sus-menţionate nu sunt destinate 
pentru/sau în legătură cu echipamentele 
cinematografice, camere de luat vederi, ca-
mere de televiziune şi/sau video şi echipa-
ment de iluminat; 

 

38   - telecomunicaţii pentru promovarea, activarea 
şi permiterea transmiterii de date, video şi 
voce de la o persoană la alta sau dintr-un loc 
în altul; toate serviciile sus-menţionate nu 
sunt destinate pentru/sau în legătură cu 
echipamentele cinematografice, camere de 
luat vederi, camere de televiziune şi/sau vi-
deo şi echipament de iluminat; 

 

42   - dezvoltare de software şi hardware; inginerie 
şi servicii de inginerie, inclusiv pentru telefo-
nie, televiziuni prin cablu, comunicaţii fără fir, 
reţele cu bandă largă şi fibră optică; cerceta-
re de produs, dezvoltare şi consultanţă în 
domeniul telefoniei, televiziunii prin cablu, 
comunicaţiei fără fir, reţelelor cu bandă largă 
şi fibră optică; cercetare în domeniul tehno-
logiei, dezvoltare şi consultanţă în domeniul 
tehnicii de telecomunicaţii; toate serviciile 
sus-menţionate nu sunt destinate pentru/ sau 
în legătură cu echipamentele cinematografi-
ce, camere de luat vederi, camere de televi-
ziune şi/sau video şi echipament de iluminat. 

 

 

 
 
(111) 27436 
(151) 2015.08.19 
(181) 2024.09.02 
(210) 035711 
(220) 2014.09.02 
(730) ARRIS Enterprises, Inc., US  

3871 Lakefield Drive, Suwanee, GA 30024,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 



  MD - BOPI 11/2015    TRADEMARKS 

 106

(511) NCL(10-2014) 
09   - cutii decodoare, modeme, căi de acces; 

adaptoare de terminale multimedia încorpo-
rate (eMTAs); sistem de terminare a mode-
mului cu cablu (CMTS); cableCARD-uri şi 
carduri multimedia; routere; adaptoare; apa-
rate de teleghidaj; echipament pentru siste-
me de acces condiţionat; hardware de calcu-
lator; hardware pentru reţele de calculatoare; 
echipamente pentru construirea de reţele la 
domiciliu; instrumente şi componente elec-
tronice şi optice pentru comunicaţii;  DVD 
playere; aparate de redare media; radiouri, 
aparate stereofonice, televizoare; toate pro-
dusele sus-menţionate nu sunt destinate 
pentru/sau în legătură cu echipamentele 
cinematografice, camere de luat vederi, ca-
mere de televiziune şi/sau video şi echipa-
ment de iluminat; 

 

38   - telecomunicaţii pentru promovarea, activarea 
şi permiterea transmiterii de date, video şi 
voce de la o persoană la alta sau dintr-un loc 
în altul; toate serviciile sus-menţionate nu 
sunt destinate pentru/sau în legătură cu 
echipamentele cinematografice, camere de 
luat vederi, camere de televiziune şi/sau vi-
deo şi echipament de iluminat; 

 

42   - dezvoltare de software şi hardware; inginerie 
şi servicii de inginerie, inclusiv pentru telefo-
nie, televiziuni prin cablu, comunicaţii fără fir, 
reţele cu bandă largă şi fibră optică; cerceta-
re de produs, dezvoltare şi consultanţă în 
domeniul telefoniei, televiziunii prin cablu, 
comunicaţiei fără fir, reţelelor cu bandă largă 
şi fibră optică; cercetare în domeniul tehno-
logiei, dezvoltare şi consultanţă în domeniul 
tehnicii de telecomunicaţii; toate serviciile 
sus-menţionate nu sunt destinate pentru/ sau 
în legătură cu echipamentele cinematografi-
ce, camere de luat vederi, camere de televi-
ziune şi/sau video şi echipament de iluminat. 

 

(531) CFE(5) 18.05.03; 24.15.01; 27.05.01. 
 

 
 
(111) 27442 
(151) 2015.08.21 
(181) 2024.07.10 
(210) 035425 
(220) 2014.07.10 
(730) EMILIO PROFILI, MD  

Str. Frumoasa nr. 36,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Italia", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, verde, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 06.01.02; 06.01.03; 06.01.04; 26.11.12; 
27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 27443 
(151) 2015.08.22 
(181) 2024.06.19 
(210) 035299 
(220) 2014.06.19 
(730) SERGHEEV Dmitrii, MD  

Str. Braşov nr. 21,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 
COVALI Boris, MD  
Str. Independenţei nr. 10, bloc 1, ap. 125,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 
VOLOSHCHUK Vladyslav, MD  
Str. A. Şciusev nr. 60, bloc 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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 
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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; 

 

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; 

 

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

 

 
 
(111) 27444 
(151) 2015.08.22 
(181) 2024.06.25 
(210) 035340 
(220) 2014.06.25 
(730) Asocia ţia Uniunea Vitivinicol ă  

a Regiunii Geografice Delimitate  
"VALUL LUI TRAIAN", MD  
Str. Vasile Alecsandri nr. 82/A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - vinuri de struguri, inclusiv vinuri albe, roze şi 

roşii; vinuri licoroase tari şi de desert; vinuri 
spumante, vinuri spumante de calitate şi 
vinuri spumante de calitate de tip aromat. 

 

(531) CFE(5) 11.03.02; 26.11.12; 26.13.01; 26.13.25; 
27.05.12. 

 

(111) 27445 
(151) 2015.08.22 
(181) 2024.07.17 
(210) 035486 
(220) 2014.07.17 
(730) ŢURCAN Ecaterina, MD  

Str. Maria Tănase nr. 5,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PATISERIE", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 08.01.15; 08.01.16; 24.09.07; 25.01.10; 
25.01.25; 27.05.01. 

 

 
 
(111) 27446 
(151) 2015.08.22 
(181) 2024.08.08 
(210) 035588 
(220) 2014.08.08 
(730) ZINCENCO Alexandr, MD  

Str. Dimineţii nr. 28,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 



  MD - BOPI 11/2015    TRADEMARKS 

 108

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "COLOR", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu, oranj, galben, 
verde-deschis, verde, peruzea, azuriu, albas-
tru, violet. 

(511) NCL(10-2014) 
02   - substanţe de protecţie contra ruginii şi contra 

deteriorării lemnului; răşini naturale în stare 
brută; metale sub formă de foiţe şi sub formă 
de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi 
şi artişti. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.11.07; 26.13.01; 27.05.17; 
29.01.15. 

 

 
 
(111) 27452 
(151) 2015.08.24 
(181) 2024.11.13 
(210) 036115 
(220) 2014.11.13 
(730) Orange Brand Services Limited, GB  

3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

pentru comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate 
şi instrumente pentru comunicaţii şi teleco-
municaţii; aparate şi instrumente electrice şi 
electronice pentru procesarea, înregistrarea, 
depozitarea, transmiterea, extragerea sau 
recepţionarea datelor; aparate şi instrumente 
pentru înregistrarea, transmiterea, amplifica-
rea sau reproducerea sunetelor, imaginilor, 
informaţiilor sau datelor codificate; aparate şi 
instrumente electrice de control, de testare 
(alta decât testarea in-vivo), de semnalizare, 
de verificare (supraveghere) şi de instruire; 
aparate şi instrumente optice şi electrooptice; 
servere de comunicaţii; servere de calcula-

toare; hardware de operare pentru VPN (re-
ţele private virtuale); hardware de operare 
pentru WAN (reţea zonă extinsă); hardware 
de operare pentru LAN (reţea locală de cal-
culatoare); hardware de operare; hardware 
pentru calculatoare; hardware pentru reţele 
de calculatoare; hardware de calculator pen-
tru asigurarea accesului securizat de la dis-
tanţă la reţele de calculator şi de comunicaţii; 
hardware ethernet; aparate, instrumente şi 
echipamente de prelucrare a imaginilor; ca-
mere de filmat; aparate, instrumente şi echi-
pamente de fotografiat; videoproiectoare; 
proiectoare multimedia; scanere şi cititoare 
de coduri de bare; aparate şi instrumente de 
televiziune şi radio; transmiţătoare şi recep-
toare de telecomunicaţie, de difuzare radio şi 
televiziune; aparate pentru acces la progra-
me difuzate sau transmise; holograme; cal-
culatoare; echipamente periferice pentru 
calculatoare; circuite electronice programate 
purtătoare de date; discuri, benzi şi fire, toate 
fiind purtătoare magnetice de date; plăci cu 
circuite imprimate; carduri magnetice neînre-
gistrate şi preînregistrate; carduri de date; 
carduri de memorie; carduri inteligente; 
carduri care conţin microprocesoare; carduri 
de circuite integrate; carduri electronice de 
identificare; cartele telefonice; carduri de 
credit telefonice; carduri de credit; carduri de 
debit; carduri pentru jocuri electronice create 
pentru a fi utilizate cu telefoanele; CD ROM-
uri; purtătoare de date magnetice, digitale şi 
optice; suporturi magnetice, digitale şi optice 
de înregistrare şi stocare a datelor (neînre-
gistrate şi preînregistrate); CD-uri preînregis-
trate; memorii USB; dispozitive pentru reda-
rea fişierelor cu muzică descărcabile; playere 
multimedia portabile; transmiţătoare şi recep-
toare prin satelit; sateliţi de telecomunicaţii şi 
de difuzare; balize radiotelefonice şi stâlpi de 
telefonie; fire şi cabluri electrice; cabluri opti-
ce; cabluri cu fibră optică; fire de rezistenţă; 
electrozi; sisteme şi instalaţii de telecomuni-
caţii; terminale pentru reţele telefonice; co-
mutatoare telefonice; aparate de telecomuni-
caţii, de stocare, conversie şi de procesare a 
semnalului de intrare; echipamente telefoni-
ce; echipamente pentru telefoane fixe, trans-
portabile, mobile, cu sistem hands-free sau 
activate prin voce; terminale multimedia; 
terminale interactive pentru afişarea şi co-
mandarea produselor şi serviciilor; terminale 
securizate pentru tranzacţii electronice, in-
clusiv plăţi electronice; aparate pentru proce-
sarea plăţilor electronice; aparate şi instru-
mente de paging, radiopaging şi radiotelefon; 
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telefoane, telefoane mobile şi microtelefoa-
ne; faxuri; asistenţi personali digitali (PDA-
uri); notepad-uri electronice; notebook-uri 
electronice; tablete electronice; unităţi elec-
tronice portabile pentru recepţionarea, păs-
trarea şi/sau transmiterea fără fir a mesajelor 
de date şi a plăţilor electronice; dispozitive 
electronice mobile ce permit utilizatorului să 
urmărească sau să gestioneze informaţii 
personale; aparate, instrumente şi sisteme 
de navigare prin satelit; accesorii pentru tele-
foane şi microtelefoane; adaptoare pentru 
telefoane; încărcătoare de baterii pentru tele-
foane; unităţi cu difuzor pentru telefoanele 
mobile cu sistem hands-free pentru birou sau 
montate în automobile; suporturi pentru mi-
crotelefoane montate în automobile; căşti; 
dispozitive cu sistem hands-free pentru mi-
crotelefoane şi alte dispozitive electronice 
mobile; huse şi cutii adaptate special pentru 
păstrarea sau transportarea telefoanelor 
portabile şi a echipamentelor şi accesoriilor 
pentru telefoane; curele pentru telefonul mo-
bil; agende personale computerizate; antene; 
baterii; microprocesoare; tastaturi; modeme; 
maşini de calculat; ecrane de afişare; siste-
me electronice de poziţionare globală; apara-
te şi instrumente electronice de navigare, 
localizare şi de poziţionare; aparate şi in-
strumente de monitorizare (alta decât moni-
torizarea in-vivo); aparate şi instrumente 
radio; filme video; aparate şi echipamente 
audiovizuale; accesorii electrice şi electroni-
ce şi echipamente periferice destinate şi 
adaptate pentru utilizarea cu calculatoare şi 
cu aparate audiovizuale; cartuşe pentru jo-
curi de calculator; piese şi accesorii pentru 
toate produsele sus-menţionate; programe 
de calculator; software de calculator; softwa-
re de operare pentru VPN (reţele private 
virtuale); software de operare pentru WAN 
(reţea zonă extinsă); software de operare 
pentru LAN (reţea locală de calculatoare); 
software de operare pentru USB; software de 
calculator furnizat de pe Internet; software de 
calculator pentru sincronizarea datelor între 
calculatoare, procesoare, aparate de înregis-
trare, monitoare şi dispozitivele electronice şi 
calculatoarele-gazdă; software computerizat 
Cloud; programe pentru sisteme de operare 
a reţelelor; programe pentru sisteme de ope-
rare a calculatoarelor; software de calculator 
pentru asigurarea accesului securizat de la 
distanţă la reţele de calculator şi de comuni-
caţii; software de securitate pentru calcula-
toare; software firewall pentru calculatoare; 
software pentru asigurarea securităţii poştei 

electronice; tonuri de apel descărcabile pen-
tru telefoane mobile; publicaţii electronice 
(descărcabile) furnizate on-line din baze de 
date computerizate sau de pe Internet; soft-
ware de calculator şi aparate de telecomuni-
caţii (inclusiv modeme) pentru a permite co-
nectarea la baze de date, reţele locale şi la 
Internet; software de calculator pentru servi-
ciile de teleconferinţă, videoconferinţă şi vi-
deofon; software de calculator pentru căuta-
rea şi extragerea datelor; software de calcu-
lator pentru accesarea bazelor de date, ser-
viciilor de telecomunicaţii, reţelelor de calcu-
lator şi avizierelor electronice; software pen-
tru jocuri de calculator; programe pentru jo-
curi de calculator multimedia interactive; 
software pentru jocuri de realitate virtuală; 
fişiere cu muzică descărcabile; fotografii, 
imagini, reprezentări grafice, fişiere cu ima-
gini, sound bites, filme, înregistrări video şi 
programe audiovizuale (descărcabile) furni-
zate on-line sau din baze de date computeri-
zate, de pe Internet sau de pe pagini web din 
Internet; software de calculator utilizat în 
monitorizarea de la distanţă; software pentru 
navigarea prin sisteme de poziţionare globa-
lă (GPS); 

 

38   - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; servi-
cii în domeniul comunicaţiilor; servicii de tele-
fonie, de telefonie mobilă, de fax, de telex, 
de colectare şi transmitere de mesaje, de 
radiopaging, de redirecţionare a apelurilor, 
de mesagerie vocală, de informaţii şi de poş-
tă electronică; transmiterea, livrarea şi recep-
ţionarea sunetelor, datelor, imaginilor, muzicii 
şi informaţiilor; servicii de livrare a mesajelor 
electronice; servicii de informare on-line cu 
privire la telecomunicaţii; servicii de schimb 
reciproc de date; transfer de date prin tele-
comunicaţii; transmitere de fişiere digitale; 
servicii de comunicare prin satelit; servicii de 
difuzare; difuzare sau transmitere de pro-
grame radio sau de televiziune, filme şi jocuri 
interactive; servicii de videotext, de teletext şi 
de videotext interactiv; difuzare, transmitere 
şi livrare de conţinuturi multimedia şi jocuri 
electronice prin reţele electronice de comuni-
caţii; servicii de mesaje video; servicii de 
videoconferinţe; servicii de videotelefonie; 
telecomunicare de informaţii (inclusiv pagini 
web), de programe de calculator şi oricare 
alte date; închiriere de timp de acces la un 
server de baze de date; furnizarea conexiuni-
lor de telecomunicaţii pentru linii telefonice şi 
call centre; servicii de telefonie şi telefonie 
mobilă prestate pentru liniile telefonice şi call 
centre; asigurarea accesului utilizatorilor la 
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Internet; furnizarea conexiunilor de teleco-
municaţii sau link-urilor la Internet sau la 
baze de date; furnizarea accesului utilizatori-
lor la Internet (furnizori de servicii); asigura-
rea şi gestionarea conferinţelor electronice, 
grupurilor de discuţie şi chat room-urilor; 
asigurarea accesului la pagini web cu muzică 
digitală de pe Internet; asigurarea accesului 
la pagini web MP3 de pe Internet; furnizarea 
de muzică digitală prin telecomunicaţii; asi-
gurarea accesului la infrastructuri şi reţele de 
telecomunicaţii pentru alţi operatori şi terţi; 
închiriere de infrastructuri şi reţele de tele-
comunicaţii altor operatori şi terţi; gestiona-
rea şi furnizarea motoarelor de căutare; ser-
vicii de accesare a telecomunicaţiilor; trans-
mitere de mesaje şi imagini asistată de cal-
culator; comunicare prin intermediul calcula-
torului; transmitere şi distribuire de date sau 
imagini audiovizuale prin intermediul unei 
reţele globale de calculatoare sau Internetu-
lui; furnizarea accesului temporar la Internet 
pentru terţi; asigurarea transmiterii electroni-
ce a datelor de plăţi electronice prin interme-
diul unei reţele globale de calculatoare; ser-
vicii de agenţii de ştiri; transmitere de ştiri şi 
informaţii privind afacerile curente; servicii de 
închiriere, leasing sau arendă a aparatelor, 
instrumentelor, instalaţiilor sau componente-
lor utilizate la prestarea serviciilor sus-
menţionate; servicii de consiliere, de informa-
re şi de consultanţă referitoare la toate servi-
ciile sus-menţionate. 

 
 
 
(111) 27453 
(151) 2015.08.24 
(181) 2024.11.13 
(210) 036116 
(220) 2014.11.13 
(730) Orange Brand Services Limited, GB  

3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
38   - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; servi-

cii în domeniul comunicaţiilor; servicii de tele-
fonie, de telefonie mobilă, de fax, de telex, 
de colectare şi transmitere de mesaje, de 
radiopaging, de redirecţionare a apelurilor, 
de mesagerie vocală, de informaţii şi de poş-

tă electronică; transmiterea, livrarea şi recep-
ţionarea sunetelor, datelor, imaginilor, muzicii 
şi informaţiilor; servicii de livrare a mesajelor 
electronice; servicii de informare on-line cu 
privire la telecomunicaţii; servicii de schimb 
reciproc de date; transfer de date prin tele-
comunicaţii; transmitere de fişiere digitale; 
servicii de comunicare prin satelit; servicii de 
difuzare; difuzare sau transmitere de pro-
grame radio sau de televiziune, filme şi jocuri 
interactive; servicii de videotext, de teletext şi 
de videotext interactiv; difuzare, transmitere 
şi livrare de conţinuturi multimedia şi jocuri 
electronice prin reţele electronice de comuni-
caţii; servicii de mesaje video; servicii de 
videoconferinţe; servicii de videotelefonie; 
telecomunicare de informaţii (inclusiv pagini 
web), de programe de calculator şi oricare 
alte date; închiriere de timp de acces la un 
server de baze de date; furnizarea conexiuni-
lor de telecomunicaţii pentru linii telefonice şi 
call centre; servicii de telefonie şi telefonie 
mobilă prestate pentru liniile telefonice şi call 
centre; asigurarea accesului utilizatorilor la 
Internet; furnizarea conexiunilor de teleco-
municaţii sau link-urilor la Internet sau la 
baze de date; furnizarea accesului utilizatori-
lor la Internet (furnizori de servicii); asigura-
rea şi gestionarea conferinţelor electronice, 
grupurilor de discuţie şi chat room-urilor; 
asigurarea accesului la pagini web cu muzică 
digitală de pe Internet; asigurarea accesului 
la pagini web MP3 de pe Internet; furnizarea 
de muzică digitală prin telecomunicaţii; asi-
gurarea accesului la infrastructuri şi reţele de 
telecomunicaţii pentru alţi operatori şi terţi; 
închiriere de infrastructuri şi reţele de tele-
comunicaţii altor operatori şi terţi; gestiona-
rea şi furnizarea motoarelor de căutare; ser-
vicii de accesare a telecomunicaţiilor; trans-
mitere de mesaje şi imagini asistată de cal-
culator; comunicare prin intermediul calcula-
torului; transmitere şi distribuire de date sau 
imagini audiovizuale prin intermediul unei 
reţele globale de calculatoare sau Internetu-
lui; furnizarea accesului temporar la Internet 
pentru terţi; asigurarea transmiterii electroni-
ce a datelor de plăţi electronice prin interme-
diul unei reţele globale de calculatoare; ser-
vicii de agenţii de ştiri; transmitere de ştiri şi 
informaţii privind afacerile curente; servicii de 
închiriere, leasing sau arendă a aparatelor, 
instrumentelor, instalaţiilor sau componente-
lor utilizate la prestarea serviciilor sus-
menţionate; servicii de consiliere, de informa-
re şi de consultanţă referitoare la toate servi-
ciile sus-menţionate; 
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41   - servicii de educaţie şi instruire; servicii de 
divertisment; activităţi sportive şi culturale; 
informaţii referitoare la evenimentele de edu-
caţie, divertisment, sportive şi culturale furni-
zate on-line dintr-o bază de date computeri-
zată sau Internet sau furnizate prin alte mij-
loace; servicii de jocuri electronice furnizate 
dintr-o bază de date computerizată sau prin 
intermediul Internetului; servicii de închiriere 
a jocurilor video, audio şi de calculator; ser-
vicii de divertisment radiofonic şi televizat; 
publicare şi producţie de lucrări muzicale, 
filme (altele decât filmele publicitare), pro-
grame radiofonice şi televizate şi de progra-
me de teleshopping şi webshopping; organi-
zarea jocurilor şi competiţiilor; furnizarea 
publicaţiilor electronice on-line; furnizarea 
programelor pentru jocuri video de larg con-
sum şi aparate de jocuri portabile prin comu-
nicarea fără fir (nedescărcabile); publicarea 
cărţilor electronice şi jurnalelor on-line; furni-
zarea filmelor, divertismentului televizat şi a 
clipurilor muzicale prin intermediul unei pa-
gini web interactive; publicarea textelor în 
format electronic sau în alt mod; servicii de 
publicare şi producţie pentru mijloacele de 
comunicare audio şi/sau vizuale; servicii de 
expoziţii; furnizarea accesului on-line la ex-
poziţii şi servicii de expoziţii; organizarea, 
producţia şi prezentarea concertelor muzica-
le, spectacolelor, festivalurilor, turneelor mu-
zicale, teatrale şi video şi altor spectacole, 
evenimente şi activităţi muzicale şi culturale; 
organizarea, administrarea sau gestionarea 
evenimentelor de jocuri video; servicii de 
editare în procesul de post-producţie a muzi-
cii, materialelor video şi a filmelor; servicii de 
programare a ştirilor pentru transmiterea prin 
Internet; organizarea şi coordonarea confe-
rinţelor, seminarelor, simpozioanelor, lucrări-
lor practice, atelierelor de lucru, cursurilor, 
convenţiilor şi expoziţiilor; cursuri şi sesiuni 
de studiere sau de instruire, interactive şi la 
distanţă, furnizate on-line prin intermediul 
unui link de telecomunicaţii sau al unei reţele 
de calculatoare sau furnizate prin alte mijloa-
ce; servicii de traducere; servicii de galerii de 
artă furnizate on-line prin intermediul unui 
link de telecomunicaţii; servicii de jocuri de 
noroc; servicii de cluburi; servicii de rezerva-
re de bilete pentru evenimente, evenimente 
sportive, culturale şi de divertisment; servicii 
ale bibliotecilor electronice pentru furnizarea 
informaţiilor electronice (inclusiv a informaţii-
lor arhivate) sub formă de texte electronice, 
informaţii şi date audio şi/sau video, jocuri şi 
divertisment; furnizarea şi gestionarea confe-

rinţelor electronice, grupurilor de discuţii şi 
chat room-urilor; furnizare de muzică digitală 
(nedescărcabilă) de pe Internet; furnizare de 
fotografii, imagini, reprezentări grafice, sound 
bites, filme, înregistrări video şi programe 
audiovizuale (nedescărcabile) on-line sau din 
baze de date computerizate, de pe Internet 
sau de pe pagini web din Internet; servicii de 
fotografiere; furnizare de informaţii şi consul-
tanţă referitoare la toate serviciile sus-
menţionate. 

 

 

 
 
(111) 27461 
(151) 2015.08.22 
(181) 2024.06.12 
(210) 035264 
(220) 2014.06.12 
(730) 47 th PARALLEL S.R.L.,  
  întreprindere mixt ă, MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 132,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Nr1", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
16   - carduri; peliculă pentru ambalarea hranei; 

produse de imprimerie; fotografii; tablouri 
ilustrate; cărţi, reviste; periodice; publicaţii 
imprimate; instrumente de scris; papetărie; 
articole de birou; rechizite pentru desen liniar 
şi pictură; calendare; placarde, avize, agen-
de, materiale pentru modelare neincluse în 
alte clase; 

 

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, zahăr, orez, tapiocă, sa-
go, înlocuitori de cafea; făină şi preparate 
făcute din cereale, pâine, produse de patise-
rie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de 
melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
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31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale gazoase sau negazoase; 
apă de masă; apă tonică; limonada; bere de 
ghimbir; sucuri din fructe sau din legume; 
băuturi pe bază de fructe sau de legume; 
şerbeturi (lichide); siropuri şi alte preparate 
pentru fabricarea băuturilor; extracte nealco-
olice din fructe sau legume; băuturi ce conţin 
fermenţi lactaţi; 

 

33   - băuturi alcoolice, lichior, votcă, whisky, bran-
dy, ţuică, rachiu de fructe, şnaps, rachiu de 
vin învechit, vinuri spumante, vinuri seci, 
vinuri de desert, punciuri, băuturi slab alcoo-
lizate, băuturi din amestec de votcă cu sucuri 
de fructe; băuturi din amestec de rom cu 
sucuri de fructe, băuturi din amestec de ra-
chiu de vin învechit cu sucuri de fructe, bău-
turi din amestec de diferite băuturi alcoolice 
cu sucuri, siropuri şi mirodenii, băuturi tonice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comercia-
le; vânzări angro şi cu amănuntul; comercia-
lizarea produselor alimentare, inclusiv a pro-
duselor lactate şi a produselor din carne; 
comercializarea produselor de panificaţie, de 
patiserie şi de cofetărie; comercializarea 
berii, băuturilor alcoolice, băuturilor nealcoo-
lice şi a apelor minerale; comercializarea 
fructelor şi legumelor proaspete; comerciali-
zarea produselor de tutungerie; comercializa-
rea preparatelor pentru curăţenie, spălare şi 
de menaj; comercializarea produselor de uz 
casnic; comercializarea produselor igienice; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine specializate, supermarketuri, 
hipermarketuri; 

 

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

 

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

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; aprovizionare 
cu produse alimentare şi băuturi; servicii 
prestate de cantine, restaurante, cafenele, 
cofetării, baruri, bufete, bodegi; servicii de 
cazare temporară; servicii hoteliere; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijire 
medicală, stomatologică, igienică şi cosmeti-
că, servicii referitoare la întreţinerea sănătăţii 
şi frumuseţii, îngrijiri igienice şi de frumuseţe 

pentru oameni sau animale; servicii agricole, 
horticole şi forestiere; 

 

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) 05.03.11; 05.03.13; 27.05.17; 27.07.01. 
 

 
 
(111) 27462 
(151) 2015.08.29 
(181) 2024.10.28 
(210) 036022 
(220) 2014.10.28 
(310) 86/265,793 
(320) 2014.04.29 
(330) US 
(730) Titan International, Inc., US  

2701 Spruce Street, Quincy, Illinois 62301, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
12   - anvelope. 
 

 

 
 
(111) 27466 
(151) 2015.09.01 
(181) 2024.08.29 
(210) 035696 
(220) 2014.08.29 
(730) PISTOL Mihail, MD  

Str. Izvoarelor nr. 106, MD-2019,  
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator. 
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(111) 27467 
(151) 2015.08.31 
(181) 2024.12.20 
(210) 036274 
(220) 2014.12.20 
(730) IVYBRIDGE VENTURES LIMITED, CY  

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

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

albastru-închis. 
(511) NCL(10-2014) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

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

 

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

 

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; 
toate produsele sus-menţionate, cu excepţia 
materialelor imprimate, programelor TV im-
primate şi publicaţiilor periodice ale progra-
melor, scutecelor de hârtie şi celuloză (de 
unică folosinţă); 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 

construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă ne-
cuprinse în alte clase; 

 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă; 

 

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

 

(531) CFE(5) 25.03.01; 25.03.25; 26.07.17; 26.07.25; 
26.11.21; 27.05.11; 29.01.13. 

 

 
 
(111) 27475 
(151) 2015.09.01 
(181) 2024.10.24 
(210) 036007 
(220) 2014.10.24 
(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 elementele verbale, 
cu excepţia "MARLBORO", "POCKET 
PACK", "YOUR MARLBORO", "BE>" şi exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, gri, roz. 
(511) NCL(10-2014) 
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 din tutun încăl-
zite; dispozitive electronice pentru încălzirea 
ţigaretelor; articole pentru fumători, foiţe pen-
tru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete de 



  MD - BOPI 11/2015    TRADEMARKS 

 114

ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pen-
tru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, 
chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 10.01.25; 19.03.03; 19.03.24; 25.07.20; 
25.07.22; 26.03.23; 27.05.10; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 27476 
(151) 2015.09.01 
(181) 2024.10.24 
(210) 036008 
(220) 2014.10.24 
(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 elementele verbale, 
cu excepţia ”MARLBORO”, ”POCKET 
PACK”, ”YOUR MARLBORO”, ”BE>” şi exe-
cutării grafice deosebite. 

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

(511) NCL(10-2014) 
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 din tutun încăl-
zite; dispozitive electronice pentru încălzirea 
ţigaretelor; articole pentru fumători, foiţe pen-
tru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete de 
ţigarete, recipiente de tutun, tabachere pen-

tru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete, 
chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 10.01.25; 19.03.03; 19.03.24; 25.07.20; 
25.07.22; 26.03.23; 27.05.10; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 27479 
(151) 2015.09.02 
(181) 2024.02.19 
(210) 034673 
(220) 2014.02.19 
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., US  

One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - preparate farmaceutice anticanceroase. 
 
 

 

 
 
(111) 27483 
(151) 2015.09.02 
(181) 2024.08.28 
(210) 035692 
(220) 2014.08.28 
(730) Government of Dubai Department of 

Tourism and Commerce Marketing, AE  
P.O. Box 594, Dubai, Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "DUBAI", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
21   - ustensile şi recipiente de uz menajer şi cas-

nic; ustensile şi recipiente de bucătărie; su-
venire; sticlărie, porţelan şi faianţă; produse 
din ceramică; obiecte din faianţă; veselă, 
articole de bucătărie şi recipiente; echipa-
ment de preparare a produselor alimentare; 
farfurii, boluri şi veselă; borcane; ulcioare; 
ceşti; căni; cupe decorative, pahare, căni 
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metalice cu capac, pocale, tirbuşoane; farfu-
rioare; suporturi de masă; produse ceramice 
pentru menaj; servicii de masă (nu din meta-
le preţioase); ustensile pentru servire; ceaini-
ce; cafetiere; tăvi de uz casnic; mănuşi pen-
tru menaj şi uz casnic; farfurii suvenire; farfu-
rii colecţie; farfurii comemorative; articole şi 
materiale de curăţat; puşculiţe făcute în în-
tregime sau în principal din sticlă, porţelan 
sau lut; răcitoare şi termosuri portabile, toate 
pentru produse alimentare şi/sau băuturi; reci-
piente mici portabile pentru bani şi/sau bunuri 
personale; articole pentru curăţare; piese şi 
accesorii pentru produsele menţionate; 

 

35   - servicii de publicitate; servicii de promovare; 
servicii de consultanţă în materie de mana-
gement al afacerilor; administrare comercia-
lă; lucrări de birou; furnizare de informaţii 
comerciale (afaceri); servicii de consiliere în 
domeniul ocupării forţei de muncă; servicii de 
cercetare şi consultanţă cu privire la proble-
me de afaceri şi comerciale în domeniul călă-
toriilor şi al turismului; consiliere cu privire la 
organizarea afacerilor şi organismelor repre-
zentative în domeniul călătoriilor şi al turis-
mului; organizarea de târguri în scopuri co-
merciale şi publicitare; promovarea vânzări-
lor pentru terţi; servicii de aprovizionare pen-
tru terţi (achiziţii de bunuri şi servicii pentru 
alte întreprinderi); servicii de marketing în 
domeniul călătoriilor şi al turismului; servicii 
de promovare a călătoriilor şi turismului; 
agenţii de ocupare a forţei de muncă; recru-
tare de personal; servicii de relocare perso-
nală; servicii de transfer al angajaţilor; servi-
cii de relocare pentru afaceri; servicii de co-
merţ cu ridicata sau cu amănuntul în maga-
zine (inclusiv în regim on-line) de îmbrăcă-
minte, încălţăminte, articole de acoperit ca-
pul, bijuterii, pandantive, cărţi poştale, foto-
grafii, picturi, cărţi, CD-uri, DVD-uri, jocuri, 
jucării, brelocuri, magneţi, autocolante, figu-
rine miniaturale, papetărie, recipiente şi us-
tensile de menaj, recipiente şi ustensile de 
bucătărie; servicii de promovare în domeniul 
odihnei şi turismului; publicitate, servicii de 
promovare şi marketing în domeniul turismu-
lui; servicii de relaţii cu publicul în ceea ce 
priveşte călătoriile şi turismul; servicii de 
vânzare cu amănuntul referitoare la comerţul 
cu suveniruri, călătorii şi turism, divertisment 
şi activităţi culturale; servicii de informare, 
consiliere şi consultanţă cu privire la servicii-
le sus-menţionate; 

 

39   - servicii prestate de agenţii de turism; servicii 
de transport; servicii de transport referitoare 

la administraţia publică locală; servicii de 
cercetare, dezvoltare şi consultanţă cu privire 
la politica transporturilor, dezvoltarea de sis-
teme integrate de transport şi servicii; amba-
larea şi depozitarea mărfurilor; organizarea 
de călătorii; aranjarea de tururi de vizitare; 
vizitarea obiectivelor turistice; servicii de 
ghizi pentru călătorii; organizarea de călăto-
rii; rezervări pentru călătorii; furnizarea de 
informaţii de călătorie; organizarea de circui-
te turistice; organizare de călătorii de vacan-
ţă; pregătirea, organizarea, consilierea şi 
rezervarea biletelor de vacanţă, călătoriilor 
sau excursiilor; furnizarea de informaţii turis-
tice, toate referitoare la călători sau vacanţe; 
servicii de pachete de vacanţă; servicii on-
line de agenţii de turism; servicii de logistică 
transport; servicii de primire şi distribuire a 
livrărilor; transportul aerian, rutier, feroviar şi 
naval de persoane şi mărfuri; organizarea 
transportului aerian, rutier, feroviar şi naval 
de persoane şi mărfuri; servicii de informare 
cu privire la călătoriile cu avionul, transportul 
aerian, tarife, orare de zbor, transportul de 
legătură şi informare turistică; furnizarea şi 
aranjamentul de vacanţe şi călătorii; ambala-
rea produselor; servicii de pachete de vacan-
ţă; organizare de călătorii de vacanţă; servicii 
de informare, consiliere şi consultantă cu 
privire la serviciile menţionate anterior; 

 

41   - divertisment, activităţi sportive şi culturale; 
educaţie; formare; activităţi de turism cultu-
ral; furnizarea de servicii de conferinţe, sesi-
uni de instruire, seminare, cursuri, ateliere, 
întruniri şi expoziţii în domeniul călătoriilor şi 
turismului; coordonarea şi desfăşurarea de 
târguri şi expoziţii, inclusiv târguri şi expoziţii 
legate de turism, călătorii şi vacanţe; publica-
rea de cataloage referitoare la călătorii şi 
turism; publicarea on-line de cataloage referi-
toare la călătorii şi turism; publicarea de cărţi 
şi jurnale electronice; furnizarea de publicaţii 
electronice on-line; servicii de informare, 
consiliere şi consultanţă referitoare la servi-
ciile sus-menţionate. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(111) 27517 
(151) 2015.09.06 
(181) 2024.08.18 
(210) 035642 
(220) 2014.08.18 
(730) City Tour S.R.L., MD  

Str. Andrei Doga nr. 27A, ap. 17,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CITY TOUR", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
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) 07.01.06; 27.03.15. 
 
 
 
(111) 27525 
(151) 2015.09.07 
(181) 2024.09.08 
(210) 035729 
(220) 2014.09.08 
(730) NICOLAESCU Vasile, MD  

Str. Ion Creangă nr. 41,  
MD-3721, Lozova, Străşeni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

caliu-închis, negru. 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne şi ouă de prepeliţă, fructe şi legume 

conservate, congelate, uscate şi fierte; jele-
uri, dulceţuri, compoturi; 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.03; 03.07.04; 03.07.20; 03.07.21; 
27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(111) 27531 
(151) 2015.09.15 
(181) 2023.02.18 
(210) 032648 
(220) 2013.02.18 
(730) RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD  

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Moldova". 
(511) NCL(10-2013) 
 

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

 

 

 
 
(111) 27532 
(151) 2015.09.15 
(181) 2024.05.06 
(210) 035052 
(220) 2014.05.06 
(730) RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD  

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 
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(111) 27533 
(151) 2015.09.22 
(181) 2024.05.15 
(210) 035107 
(220) 2014.05.15 
(730) VENUSIA PRIM S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. Petru Rareş nr. 48, ap. 33,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "GASTROBAR", "ЛАВКА", 
"ШКОЛА", "КАФЕ", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 26.11.08; 27.05.02; 27.05.11; 28.05.00. 
 
 
 
(111) 27536 
(151) 2015.09.16 
(181) 2024.10.27 
(210) 036016 
(220) 2014.10.27 
(730) EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; 

 

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

 

 
 

(111) 27664 
(151) 2015.09.24 
(181) 2024.04.18 
(210) 034960 
(220) 2014.04.18 
(730) BOIAR GRUP S.R.L., MD  

Str. Sfînta Treime nr. 13, of. 15, MD-2093,  
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, cafeniu. 
(511) NCL(10-2014) 
33   - votcă, vinuri. 
 

(531) CFE(5) 24.09.01; 24.13.04; 27.05.02; 29.01.13. 
 

 
 
(111) 27702 
(151) 2015.08.23 
(181) 2023.10.25 
(210) 033900 
(220) 2013.10.25 
(730) OBŞCESTVO S OGRANICENNOI 

OTVETSTVENNOSTIU "MAI", RU  
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
30   - cafea, ceai, înlocuitori de cafea; orez; tapiocă 

şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; 
pâine, zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, 
praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (con-
dimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  

eliberate în octombrie 2015  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 
conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(220) 
Data 

de depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(442/450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 035606 2014.08.13 26876 2015.03.18 33 EURO-ALCO S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
9/2014  

2 033463 2013.07.11 27310 2015.09.11 05,35 TOP-FARM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

11/2013 11/2015 

3 035396 2014.07.07 27417 2015.08.13 43 MANIA S.R.L., MD 8/2014 11/2015 

4 035106 2014.05.15 27418 2015.08.14 11 LIVRALUM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

8/2014 11/2015 

5 035481 2014.07.18 27419 2015.08.13 35 C & J Clark International Limited, 
GB 

11/2014  

6 035585 2014.08.07 27420 2015.08.14 32 GUŢU Serghei, MD 9/2014 11/2015 

7 035615 2014.08.11 27421 2015.08.14 19 CLOSED JOINT-STOCK COM-
PANY "MULTI-ACTIVITY MANU-
FACTURING COMPANY "KRZ", 
RU 

9/2014 11/2015 

8 035646 2014.08.15 27422 2015.08.13 09,16,35,
36,38, 
39,42 

MasterCard International Incorpo-
rated, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

10/2014 11/2015 

9 036270 2014.12.15 27423 2015.08.13 05 SmithKline Beecham Limited, GB 1/2015  
10 033542 2013.07.25 27424 2015.08.16 07,08,35 CRVCOM S.R.L., MD 9/2013 11/2015 
11 036233 2014.12.11 27425 2015.08.17 05 DR. SERTUS İLAÇ SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, TR 
2/2015  

12 036262 2014.12.12 27426 2015.08.17 04 Ford Motor Company, US 2/2015  
13 035610 2014.08.14 27427 2015.08.14 07,08,09,

11,21 
ROLLING INTERNATIONAL 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

10/2014  

14 036171 2014.11.20 27429 2015.08.14 35,36,41 Orange Brand Services Limited, 
GB 

1/2015  

15 036068 2014.11.07 27430 2015.08.17 41 ŢURCAN Ecaterina, MD 1/2015  
16 036216 2014.12.05 27431 2015.08.17 35,37,39 DUO-EGO S.R.L., MD 2/2015  
17 035654 2014.08.18 27432 2015.08.19 41 MACIUCA Mihail, MD 10/2014 11/2015 
18 036030 2014.10.29 27433 2015.08.19 09,35, 

38,41 
RFE/RL, Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

1/2015  

19 036094 2014.11.10 27434 2015.08.19 03 Colgate-Palmolive Company,  
a Delaware company, US 

12/2014  

20 035710 2014.09.02 27435 2015.08.19 09,38,42 ARRIS Enterprises, Inc., US 10/2014 11/2015 
21 035711 2014.09.02 27436 2015.08.19 09,38,42 ARRIS Enterprises, Inc., US 10/2014 11/2015 
22 034268 2013.12.18 27437 2015.08.19 34 British American Tobacco  

(Brands) Inc., US 
1/2015  

23 035896 2014.10.07 27439 2015.08.20 05 E.I. du Pont de Nemours and 
Company, US 

12/2014  

24 035999 2014.10.23 27440 2015.08.21 09,38,41 Discovery Communications, LLC, 
US 

1/2015  

25 036048 2014.11.05 27441 2015.08.21 35,42 DUMITRAŞCU Anton, MD 
CAUŞ Artur, MD 
MARIN Marian, MD 

1/2015  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
26 035425 2014.07.10 27442 2015.08.21 30,43 EMILIO PROFILI, MD 10/2014 11/2015 
27 035299 2014.06.19 27443 2015.08.22 09,16,41 SERGHEEV Dmitrii, MD 

COVALI Boris, MD 
VOLOSHCHUK Vladyslav, MD 

9/2014 11/2015 

28 035340 2014.06.25 27444 2015.08.22 33 Asociaţia Uniunea Vitivinicolă  
a Regiunii Geografice Delimitate 
"VALUL LUI TRAIAN", MD 

8/2014 11/2015 

29 035486 2014.07.17 27445 2015.08.22 30,43 ŢURCAN Ecaterina, MD 10/2014 11/2015 
30 035588 2014.08.08 27446 2015.08.22 02 ZINCENCO Alexandr, MD 9/2014 11/2015 
31 036005 2014.10.27 27447 2015.08.22 02,06,17,

19,20, 
35,37 

GROIAN Savelie, MD 1/2015  

32 036336 2014.12.24 27449 2015.08.23 25,28,41 Viacom International Inc., 
a Delaware corporation, US 

2/2015  

33 036395 2015.01.14 27450 2015.08.23 05 ADAMA AGAN LTD., IL 3/2015  
34 036454 2015.01.23 27451 2015.08.23 05,44 TODICA Andrei, MD 2/2015  
35 036115 2014.11.13 27452 2015.08.24 09,38 Orange Brand Services Limited, 

GB 
12/2014 11/2015 

36 036116 2014.11.13 27453 2015.08.24 38,41 Orange Brand Services Limited, 
GB 

12/2014 11/2015 

37 036459 2015.01.22 27454 2015.08.24 02,05,17 ZINCENCO Alexandr, MD 2/2015  
38 035997 2014.10.22 27456 2015.09.01 37 STARTER PLUS S.R.L., MD 1/2015  
39 035512 2014.07.23 27459 2015.08.29 05 PRODIAFARM S.R.L.,  

societate comercială, MD 
1/2015  

40 035755 2014.09.11 27460 2015.08.29 29,30 S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L., 
RO 

3/2015  

41 035264 2014.06.12 27461 2015.08.22 16,29,30,
31,32,33,
35,36,39,

41,43, 
44,45 

47 th PARALLEL S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

8/2014 11/2015 

42 036022 2014.10.28 27462 2015.08.29 12 Titan International, Inc., US 1/2015 11/2015 
43 036329 2014.12.29 27463 2015.08.29 43 CASTEL MIMI S.R.L., MD 2/2015  
44 036330 2014.12.29 27464 2015.08.29 33 CASTEL MIMI S.R.L., MD 2/2015  
45 036392 2015.01.13 27465 2015.08.29 44 CUCU Igor, MD 2/2015  
46 035696 2014.08.29 27466 2015.09.01 38,42 PISTOL Mihail, MD 10/2014 11/2015 
47 036274 2014.12.20 27467 2015.08.31 06,08,16,

21,24,35 
IVYBRIDGE VENTURES  
LIMITED, CY 

1/2015 11/2015 

48 036364 2014.12.29 27468 2015.08.31 03 BUSUIOC Sergiu, MD 2/2015  
49 036379 2015.01.05 27469 2015.08.31 38,41 CLIPA SIDERALĂ, fundaţie  

de caritate pentru copii, MD 
2/2015  

50 036380 2015.01.13 27470 2015.08.31 41,44 KAPŞUKI S.R.L.,  
firmă comercială de producere, 
MD 

2/2015  

51 036461 2015.01.22 27471 2015.08.31 43 HYATT INTERNATIONAL  
CORPORATION, US 

2/2015  

52 035845 2014.09.24 27472 2015.09.01 33 TOVARISTVO Z OBMEJENOIU 
VIDPOVIDALINISTIU "PERŞA 
VINOKURNA KOMPANIA", UA 

1/2015  

53 035975 2014.10.17 27473 2015.09.01 09,24 Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., US 

1/2015  

54 035973 2014.10.17 27474 2015.09.01 30,35 Private Joint Stock Company 
"AVK", UA 

1/2015  

55 036007 2014.10.24 27475 2015.09.01 34 PHILIP MORRIS BRANDS 
S.A.R.L., CH 

11/2014 11/2015 

56 036008 2014.10.24 27476 2015.09.01 34 PHILIP MORRIS BRANDS 
S.A.R.L., CH 

11/2014 11/2015 

57 035731 2014.09.08 27477 2015.09.01 14 Swiss Confederation represented  
by armasuisse The Federal De-
partment of Defense, Civil  
Protection and Sports, CH 

11/2014  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
58 035754 2014.09.11 27478 2015.09.01 29,30 S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L., 

RO 
3/2015  

59 034673 2014.02.19 27479 2015.09.02 05 Merck Sharp & Dohme Corp., US 5/2014 11/2015 
60 035930 2014.10.09 27480 2015.09.02 29 DIANATUS MANAGEMENT  

LIMITED, CY 
1/2015  

61 036043 2014.11.03 27481 2015.09.02 29 PepsiCo, Inc., corporaţie  
din statul North Carolina, US 

1/2015  

62 036178 2014.11.24 27482 2015.09.02 33 SÎRBU Anatolie, MD 2/2015  
63 035692 2014.08.28 27483 2015.09.02 21,35, 

39,41 
Government of Dubai Department  
of Tourism and Commerce  
Marketing, AE 

12/2014 11/2015 

64 036201 2014.11.28 27484 2015.09.02 33 DK-INTERTRADE S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

1/2015  

65 035747 2014.09.10 27485 2015.09.02 03,05, 
16,21 

ELEMENTOS TRADE LIMITED, 
CY 

1/2015  

66 035895 2014.10.07 27486 2015.09.02 03,05 ELEMENTOS TRADE LIMITED, 
CY 

1/2015  

67 036187 2014.11.27 27487 2015.08.31 16,35,40 OTEX ELIT S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2014  

68 036061 2014.11.10 27488 2015.09.02 32 Ursus Breweries S.A., RO 1/2015  
69 036256 2014.12.12 27489 2015.09.02 18 CATERPILLAR INC., US 1/2015  
70 036257 2014.12.12 27490 2015.09.02 28 CATERPILLAR INC., US 1/2015  
71 036258 2014.12.12 27491 2015.09.02 14 CATERPILLAR INC., US 1/2015  
72 036259 2014.12.12 27492 2015.09.02 18 CATERPILLAR INC., US 1/2015  
73 036260 2014.12.12 27493 2015.09.02 28 CATERPILLAR INC., US 1/2015  
74 036261 2014.12.12 27494 2015.09.02 14 CATERPILLAR INC., US 1/2015  
75 034753 2014.03.06 27496 2015.09.04 30 DUDUŞ Vasili, MD 6/2014  
76 035104 2014.05.07 27497 2015.09.03 28,31 UNGUREAN Alexei, MD 7/2014  
77 035589 2014.08.08 27498 2015.09.03 01 ZINCENCO Alexandr, MD 9/2014  
78 035968 2014.10.17 27499 2015.09.03 33 CERESCU Valeriu, MD 

ŢURCANU Corneliu, MD 
1/2015  

79 036211 2014.12.03 27500 2015.09.03 33 PASCARU Adrian, MD 1/2015  
80 035535 2014.07.25 27501 2015.09.03 05 KURARAY CO., LTD., JP 10/2014  
81 035536 2014.07.25 27502 2015.09.03 05,10 KURARAY CO., LTD., JP 10/2014  
82 035839 2014.09.24 27503 2015.09.03 07,09,11,

14,18,21,
25,28,29,

32,36, 
38,41 

Starbucks Corporation d/b/a  
Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washington, 
US 

2/2015  

83 036101 2014.11.13 27504 2015.09.04 12 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company  
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

2/2015  

84 036103 2014.11.13 27505 2015.09.04 12 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company  
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

2/2015  

85 036104 2014.11.13 27506 2015.09.04 12 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company  
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

2/2015  

86 036105 2014.11.13 27507 2015.09.04 12 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company  
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

2/2015  

87 036106 2014.11.13 27508 2015.09.04 12 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company  
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

2/2015  

88 036107 2014.11.13 27509 2015.09.04 12 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company  
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

2/2015  



   MĂRCI   MD -  BOPI 11/2015 

 121

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
89 036108 2014.11.13 27510 2015.09.04 12 GENERAL MOTORS LLC,  

a limited liability company  
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

2/2015  

90 036109 2014.11.13 27511 2015.09.04 12 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company  
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

2/2015  

91 036110 2014.11.13 27512 2015.09.04 12 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company  
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

2/2015  

92 036111 2014.11.13 27513 2015.09.04 12 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company  
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

2/2015  

93 036112 2014.11.13 27514 2015.09.04 12 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company  
organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

2/2015  

94 036413 2015.01.16 27515 2015.09.04 43 HYATT INTERNATIONAL  
CORPORATION, US 

2/2015  

95 035642 2014.08.18 27517 2015.09.06 39,41,43 City Tour S.R.L., MD 10/2014 11/2015 
96 036321 2014.12.23 27518 2015.09.06 35 ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, 

DE 
2/2015  

97 036503 2015.01.31 27519 2015.09.06 35,36 Dun & Bradstreet International, 
Ltd., US 

3/2015  

98 036504 2015.01.31 27520 2015.09.06 35,36 Dun & Bradstreet International, 
Ltd., US 

3/2015  

99 036271 2014.12.15 27521 2015.09.07 07,08, 
09,11 

SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION, 
corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor Japoniei, 
Producători şi Comercianţi, JP 

3/2015  

100 036550 2015.02.10 27523 2015.09.07 03 AROMCOM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

3/2015  

101 036226 2014.12.05 27524 2015.09.04 09,16,42 ARM Limited, GB 1/2015  
102 035729 2014.09.08 27525 2015.09.07 29,31, 

35,43 
NICOLAESCU Vasile, MD 12/2014 11/2015 

103 035490 2014.07.22 27526 2015.09.03 30,35,43 COJOCARU Ruslan, MD 10/2014  
104 036001 2014.10.27 27527 2015.09.03 24,25 CEPOI Victor, MD 1/2015  
105 035827 2014.09.22 27528 2015.09.07 30 General Mills, Inc.,  

a corporation organized under the 
laws of the state of Delaware, US 

2/2015  

106 034653 2014.02.14 27529 2015.09.09 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

4/2014  

107 035121 2014.05.14 27530 2015.09.09 12,25, 
28,41 

TCHMIL Andrei, MD 
ZUKIC Iva, MD 

7/2014  

108 032648 2013.02.18 27531 2015.09.15 41 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., 
MD 

5/2013 11/2015 

109 035052 2014.05.06 27532 2015.09.15 41 RADIO MEDIA GROUP S.R.L., 
MD 

7/2014 11/2015 

110 035107 2014.05.15 27533 2015.09.22 43 VENUSIA PRIM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

6/2014 11/2015 

111 035891 2014.10.06 27534 2015.08.01 43 ŞILOV Iuri, MD 11/2014  
112 036016 2014.10.27 27536 2015.09.16 32,41 EUROPEAN DRINKS IMPORT 

EXPORT S.A., întreprindere  
cu capital străin, MD 

1/2015 11/2015 

113 036070 2014.11.07 27537 2015.09.15 44 E.I. du Pont de Nemours  
and Company, US 

1/2015  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

114 036245 2014.12.02 27549 2015.09.15 01,02,03,
04,05,06,
07,08,09,
10,11,12,
13,14,15,
16,17,18,
19,20,21,
22,23,24,
25,26,27,
28,29,30,
31,32,33,
34,35,36,
37,38,39,
40,41,42,
43,44,45 

FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ 
DE FOTBAL, MD 

1/2015  

115 036385 2015.01.06 27550 2015.09.18 03 IPEK IDROFIL PAMUK SANAYI 
VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 
TR 

3/2015  

116 036394 2015.01.12 27551 2015.09.19 34 GALANTER Garri, MD 
MELŢER Alexandru, MD 

3/2015  

117 036600 2015.02.20 27552 2015.09.21 35,36 Dun & Bradstreet International, 
Ltd., US 

3/2015  

118 034152 2013.12.02 27553 2015.09.24 37 MAGISTRALA-NISTRU S.R.L., 
MD 

1/2014  

119 036383 2014.12.30 27555 2015.09.14 35,42 GORIŢĂ Veaceslav, MD 3/2015  

120 036608 2015.02.20 27663 2015.09.14 17 PIROGAN Oleg, MD 3/2015  

121 034960 2014.04.18 27664 2015.09.24 33 BOIAR GRUP S.R.L., MD 6/2014 11/2015 

122 035330 2014.06.25 27678 2015.09.30 41,42 YOUTH EDUCATION S.R.L., MD 8/2014  

123 034987 2014.04.23 27697 2015.10.02 05 WILLOW S.R.L., MD 6/2014  

124 033900 2013.10.25 27702 2015.08.23 30 OBŞCESTVO S 
OGRANICENNOI 
OTVETSTVENNOSTIU "MAI", RU 

12/2013 11/2015 

 
 

 

 
Lista m ărcilor reînnoite  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 
de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. 

BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2R 3972 2025.03.21 29,31 Fyffes International, IE 
29 North Anne Street, Dublin 7, Irlanda 

5/1996 10/1996 

2 2R 4382 2025.08.04 32 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
Los Conquistadores 2345, Providencia,  
Santiago, Chile 

8/1996 2/1997 

3 2R 4409 2025.08.04 32 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
Los Conquistadores 2345, Providencia,  
Santiago, Chile 

8/1996 2/1997 

4 2R 4454 2025.07.03 18,25 GILMAR S.p.A., IT 
Via Malpasso 723/725, 47842 S. Giovanni  
in Marignano, Rimini, Italia 

9/1996 3/1997 

5 2R 4458 2025.07.03 18,25 GILMAR S.p.A., IT 
Via Malpasso 723/725, 47842 S. Giovanni  
in Marignano, Rimini, Italia 

9/1996 3/1997 
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6 2R 4460 2025.07.03 25 GILMAR S.p.A., IT 
Via Malpasso 723/725, 47842 S. Giovanni  
in Marignano, Rimini, Italia 

9/1996 3/1997 

7 2R 4467 2025.08.04 30 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
Los Conquistadores 2345, Providencia,  
Santiago, Chile 

9/1996 3/1997 

8 2R 4468 2025.08.04 30 Tresmontes Lucchetti S.A, CL 
Los Conquistadores 2345, Providencia,  
Santiago, Chile 

9/1996 3/1997 

9 2R 4513 2025.11.15 29,30 Intercontinental Great Brands LLC, US 
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
Statele Unite ale Americii 

11/1996 4/1997 

10 2R 4656 2025.10.25 33 Southern Comfort Properties, Inc.,  
a California corporation, US 
4040 Civic Center Drive, San Rafael, California 
94903, Statele Unite ale Americii 

12/1996 5/1997 

11 2R 4711 2025.08.25 12 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER  
COMPANY, US 
200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316,  
Statele Unite ale Americii 

11/1996 7/1997 

12 2R 4712 2025.09.07 05 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., JP 
9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa- 
ku, Osaka-shi, Osaka-fu 533-8651, Japonia 

11/1996 7/1997 

13 2R 4725 2025.08.10 33 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

2/1997 7/1997 

14 2R 4739 2026.01.26 07,09,11,37 Alfa Laval Corporate AB, SE 
P.O. Box 73, SE-221 00 Lund, Suedia 

1/1997 7/1997 

15 2R 4765 2025.12.19 42 TRW INTELLECTUAL PROPERTY CORP.,  
corporaţia statului Michigan, US 
12025 Tech Center Drive, Livonia, Michigan  
48150, Statele Unite ale Americii  

1/1997 7/1997 

16 2R 4769 2025.12.18 12 TRW INTELLECTUAL PROPERTY CORP.,  
corporaţia statului Michigan, US 
12025 Tech Center Drive, Livonia, Michigan  
48150, Statele Unite ale Americii  

1/1997 7/1997 

17 2R 4780 2025.12.18 09 TRW INTELLECTUAL PROPERTY CORP.,  
corporaţia statului Michigan, US 
12025 Tech Center Drive, Livonia, Michigan  
48150, Statele Unite ale Americii  

3/1997 8/1997 

18 
 

2R 4785 2025.08.14 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

3/1997 8/1997 

19 2R 4888 2025.10.10 36 Citigroup Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
399 Park Avenue, New York, New York 10043,  
Statele Unite ale Americii 

1/1997 9/1997 

20 2R 4925 2025.09.27 42 Centrul pentru Standardizarea  
şi Experimentarea Calităţii Producţiei  
de Conserve, MD 
Str. Uzinelor nr. 19,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

11/1996 9/1997 

21 2R 4927 2025.09.13 02,17,21, 
22,23 

PPG Industries Ohio, Inc.,  
corporaţia statului Delaware, US 
3800 West 143 rd Street, Cleveland,  
Ohio 44111, Statele Unite ale Americii 

1/1997 9/1997 

22 2R 5105 2025.08.25 38 Cable News Network, Inc., US 
One CNN Center, City of Atlanta, Georgia, 
30303-2762, Statele Unite ale Americii 

5/1997 11/1997 

23 2R 5116 2025.08.25 09,25,28 DC Comics, a General Partnership organized 
and existing under the laws of the State  
of New York, US 
1700 Broadway, New York, NY 10019,  
Statele Unite ale Americii 

6/1997 11/1997 
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24 2R 5361 2025.11.20 03 The Gillette Company, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts  
02127, Statele Unite ale Americii 

11/1996 2/1998 

25 2R 5772 2025.09.21 33 VISMOS S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

5/1997 9/1998 

26 2R 5773 2025.09.21 33 VISMOS S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

5/1997 9/1998 

27 2R 5774 2025.09.21 33 VISMOS S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

5/1997 9/1998 

28 R 13251 2024.12.22 21 TAROL-DD S.R.L., MD 
Str. Otovasca nr. 17,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

9/2005 2/2006 

29 R 13400 2024.12.08 44 TONTICI Oleg, MD 
Str. Miron Costin nr. 19, bloc 6, ap. 109,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

11/2005 4/2006 

30 R 13498 2025.02.07 20 ACVILIN - GRUP S.R.L., MD 
Str. Nicolae Dimo nr. 21/4, of. 201-211,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

12/2005 5/2006 

31 R 13819 2025.03.28 33 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

3/2006 8/2006 

32 R 13894 2025.01.12 30,35,43 FORNETTI-MOL S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Armenească nr. 63,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

12/2005 8/2006 

33 R 13905 2025.03.28 03,05,35 OOO "ELFA LABORATORIYA", UA 
Vul. Semji Sosninyh nr. 9, UA-03148, Kyiv, 
Ucraina 

3/2006 9/2006 

34 R 14042 2025.05.13 30,35 Kommounalnoje proizvodstvennoye ounitarnoe 
predpriyatie "Vitebsky konditersky kombinat  
"Vitba", BY 
Oul. Korotkevitcha nr. 3, BY-210038,  
Vitebsk, Belarus 

5/2006 10/2006 

35 R 14103 2026.01.10 39 GLOBALCONTACT-TUR S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 23/2, of. 2,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

5/2006 10/2006 

36 R 14185 2025.06.09 32,35 BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  
societate comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti,  
Republica Moldova 

6/2006 11/2006 

37 R 14314 2025.07.21 30 CADBURY FRANCE, FR 
6 Av Réaumur, 92140 Clamart, Franţa  

7/2006 12/2006 

38 R 14318 2025.07.25 05,35 BILIM Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., TR 
Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No: 184 
34440 Beyoğlu/Istanbul, Turcia 

7/2006 12/2006 

39 R 14327 2025.07.22 08 J.& P. Coats, Limited, GB 
1 George Square, Glasgow G2 1AL, Scoţia,  
Regatul Unit 

7/2006 12/2006 

40 R 14343 2025.07.25 05,35 BILIM Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., TR 
Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No: 184 
34440 Beyoğlu/Istanbul, Turcia 

7/2006 12/2006 

41 R 14424 2025.09.09 29,35 Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 
"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 
108, Str, Y. Koupaly, Or. Brest, BY-224028, 
Belarus 

8/2006 1/2007 

42 R 14425 2025.09.09 05,28,29,30, 
31,32 

Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 
"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 
108, Str, Y. Koupaly, Or. Brest, BY-224028, 
Belarus 

8/2006 1/2007 

43 R 14440 2025.08.15 03,16 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 

8/2006 1/2007 



   MĂRCI   MD -  BOPI 11/2015 

 125

 

1 2 3 4 5 6 7 

44 R 14441 2025.08.15 03 Mary Kay Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, 
Statele Unite ale Americii 

8/2006 1/2007 

45 R 14442 2025.08.18 30 YILDIZ HOLDING A.S., TR 
Kisikli mah. Ferah Cad. No.: 2-4 B.Camlica  
Uskudar Istanbul, Turcia 

8/2006 1/2007 

46 R 14476 2025.08.03 01,02,03,04, 
05,06,07,08, 
09,10,11,12, 
13,14,15,17, 
18,19,20,21, 
22,23,24,25, 
26,27,28,29, 
30,31,32,34, 

37,38,40, 
41,45 

47TH PARALLEL S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 132,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
 

9/2006 2/2007 

47 R 14478 2025.08.04 33 ALCOLUX S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei,  
Republica Moldova 

9/2006 2/2007 

48 R 14513 2025.09.01 03,05 POLICHEM S.A., LU 
50, Val Fleuri, L-1526, Luxembourg 

9/2006 2/2007 

49 R 14515 2025.09.14 09 INTEL CORPORATION,  
corporaţie organizată şi existentă conform  
legilor statului Delaware, US 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119, Statele Unite  
ale Americii 

9/2006 2/2007 

50 R 14539 2025.09.07 25,35 BRIO MODEL MANAGEMENT S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 80, ap. 107,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

9/2006 2/2007 

51 R 14562 2025.09.01 29,35 TIMOTIN Dumitru, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 48, ap. 17,  
MD-2310, Bălţi, Republica Moldova 

9/2006 2/2007 

52 R 14565 2025.09.09 29 Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo 
"SAVOUCHKIN PRODOUKT", BY 
108, Str, Y. Koupaly, Or. Brest, BY-224028, 
Belarus 

9/2006 2/2007 

53 R 14621 2025.10.24 03,05 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

10/2006 3/2007 

54 R 14652 2025.04.12 29,30,35 SoloMia.,  
Obscestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu  
sovmestnoe ucrainsco-angliiscoe predprieatie  
s inostrannoi investiţiei, UA 
Ul. Mecinikova nr. 8, kv. 22, g. Kiev, 01023, 
Ucraina 

3/2006 3/2007 

55 R 14668 2025.12.14 16,35,42 Google Inc., US 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, Statele Unite ale Americii  

11/2006 4/2007 

56 
 

R 14670 2025.12.14 16,35,42 Google Inc., US 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, Statele Unite ale Americii 

11/2006 4/2007 

57 R 14675 2025.09.14 12 SSANGYONG MOTOR COMPANY, KR 
150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, Kyungki-do, 
Republica Coreea 

11/2006 4/2007 

58 R 14676 2025.10.12 01,06,42 Alfa Laval Corporate AB, SE 
P.O. Box 73, SE-221 00 Lund, Suedia 

11/2006 4/2007 

59 R 14693 2025.08.22 30 Milagro Food Industries LTD, GB 
88 Kingsway, Holborn, London, WC2B6AW,  
Regatul Unit 

11/2006 4/2007 

60 R 14725 2025.12.06 30 NEFIS S.R.L., MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

11/2006 4/2007 

61 R 14782 2025.09.15 32,33 Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu 
"CHAROSVIT", UA 
03191, ul. Kreyser "Avrora", 5, Kiev, Ucraina 

12/2006 5/2007 
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62 R 14784 2025.11.22 09 HITACHI MAXELL KABUSHIKI KAISHA 
(cunoscută în comerţ şi ca HITACHI  
MAXELL, LTD), JP 
1-88, Ushitora 1-Chome, Ibaraki-shi, Osaka,  
Japonia 

12/2006 5/2007 

63 R 14803 2025.11.23 05 Wyeth LLC, US 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,  
Statele Unite ale Americii 

12/2006 5/2007 

64 R 14816 2025.11.23 12 Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, JP 
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo,  
Japonia 

12/2006 5/2007 

65 R 14817 2025.11.23 12 Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, JP 
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo,  
Japonia 

12/2006 5/2007 

66 R 14886 2025.12.30 35,37,39 VERIX-GRUP S.R.L., MD 
Str. Aerodromului nr. 3A,  
MD-3102, Bălţi, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

67 R 14928 2025.12.29 05 BASF Agro B.V., Arnhem (NL),  
Zweigniederlassung Zürich, CH 
Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, Elveţia 

1/2007 6/2007 

68 R 15034 2025.08.04 33 ALCOLUX S.R.L., MD 
MD-6225, Grigorăuca, Sîngerei,  
Republica Moldova 

2/2007 7/2007 

69 R 15098 2025.08.03 04,08,17, 
35,37 

AGROPIESE TGR GRUP S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Alecu Russo nr. 18, bloc 1, ap. 72,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

11/2006 8/2007 

70 R 15260 2025.10.04 05 Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 

10/2006 9/2007 

71 R 15261 2025.10.04 05 Bayer Consumer Care AG, CH 
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Elveţia 

10/2006 9/2007 

72 R 16302 2026.02.09 05,29,30,32, 
33,35 

ORHEI-VIT S.A., MD 
Str. Stejarilor nr. 20,  
MD-3500, Orhei, Republica Moldova 

10/2007 4/2008 

73 R 19893 2025.07.25 05,35 BILIM Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., TR 
Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No: 184 
34440 Beyoğlu/Istanbul, Turcia 

7/2006 7/2010 
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IV 

Indica ţii geografice, denumiri de origine, 
specialit ăţi tradi ţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de 
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor 
bilaterale, la care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de 
utilizare a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, 
licenţiate şi nu pot face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o 
cerere privind acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine 
şi specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; 
cererile privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o 
indicaţie geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de 
origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de 
utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată.  

 

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the AGEPI, 

as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use 
thereof. A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed 
and it may not form a subject matter of any real rights. 

Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or 
protected geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to 
use it. 

 
 

P

L
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In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; 
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected 
geographical indication. 
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Indica ţii geografice, denumiri de origine, specialit ăţi 
tradi ţionale garantate pentru care este solicitat ă 

protec ţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 
traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor 
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri de origine, a 

unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law 
no. 66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against 
the grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in 
writing with AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

Î 

I
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Lista denumirilor de origine c ărora le-a fost acordat ă 
protec ţie în Republica Moldova, în luna octombrie 2015, 
conform Aranjamentului de la Lisabona privind prote cţia 

denumirilor de origine a produselor şi înregistrarea  
lor interna ţional ă 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  

data înregistrării internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform  
normei ST.3 OMPI), denumirea de origine a produsului, transliterarea / traducerea acesteia,  

după caz, denumirea produsului  

 
Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliterarea / 
traducerea 

Produsul 

1 2 3 4 5 6 7 

1 AO 0976 2014.10.23 IT BRUZIO - Uleiuri şi grăsimi 

2 AO 0977 2014.10.23 IT CLEMENTINE DI CALABRIA Clementine de 
Calabria 

Fructe, legume  
şi cereale  
în aceeaşi stare  
sau transformate 

3 AO 0978 2014.10.23 IT SABINA - Ulei de măsline 
extravirgin 

4 AO 0979 2014.10.23 IT ACETO BALSAMICO 
TRADIZIONALE DI REGGIO 

EMILIA 

Oţet balsamic 
tradiţional de Reggio 

Emilia 

Oţet (altele decât 
oţetul de vin) 

5 AO 0980 2014.10.23 IT DAUNO - Ulei de măsline 
extravirgin 

6 AO 0981 2014.10.23 IT PANE D’ALTAMURA Pâine de Altamura Pâine, patiserie, 
torturi, cofetărie, 
biscuiţi şi alte 
produse de 
brutărie 

7 AO 0982 2014.10.23 IT TERRE DI SIENA - Ulei de măsline 
extravirgin 

8 AO 0983 2014.10.23 IT TERRA D’OTRANTO - Ulei de măsline 
extravirgin 

9 AO 0984 2014.10.23 IT VASTEDDA DELLA  
VALLE DEL BELICE 

- Caşcaval 

10 AO 0986 2014.10.23 IT PROSCIUTTO DI NORCIA Prosciutto de Norcia Produse din 
carne 

11 AO 0987 2014.10.23 IT PROSCIUTTO DI MODENA Prosciutto de Modena Produse din 
carne 

12 AO 0988 2014.10.23 IT SALAME PIACENTINO - Produse din 
carne 

13 AO 0989 2014.10.23 IT PANCETTA PIACENTINA - Produse din 
carne 

14 AO 0990 2014.10.23 IT COPPA PIACENTINA  Produse din 
carne 

15 AO 0991 2014.10.23 IT CULATELLO DI ZIBELLO - Produse din 
carne 

16 AO 0992 2014.10.23 IT SALAME DI VARZI Salami de Varzi Produse din 
carne 

17 AO 0993 2014.10.23 IT SALSICCIA DI CALABRIA Cârnaţi de Calabria Produse din 
carne 

18 AO 0994 2014.10.23 IT SOPPRESSATA DI CALABRIA -  Produse din 
carne 

19 AO 0995 2014.10.23 IT CAPOCOLLO DI CALABRIA - Produse din 
carne 

20 AO 0996 2014.10.23 IT PANCETTA DI CALABRIA - Produse din 
carne 
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21 AO 0997 2014.10.23 IT PECORINO SARDO -  Caşcaval 

22 AO 0998 2014.10.23 IT MELA DELLA VAL DI NON Mere de Val di Non Fructe, legume  
şi cereale  
în aceeaşi stare  
sau transformate 

23 AO 0999 2014.10.23 IT PROVOLONE DEL MONACO - Caşcaval 

24 AO 1000 2014.10.23 IT PECORINO SICILIANO - Caşcaval 

25 AO 1001 2014.10.23 IT TOSCANO - Ulei 

 
 



1
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 V 
Design industrial / Industrial design  

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certifi-
catele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale 
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established 
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial design 
registration certificates, and industrial designs renewed under the national procedure shall be published 
in this Section. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P

L
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGR AFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RE LATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD S T. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Number of the certificate  

(15)  Data înregistrării  

 Date of the registration 

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

 Expected expiration date of the registration  

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of the industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of the application  

(22)  Data de depozit  

 Date of filing of the application 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of the exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Data relating to priority under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of the priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Date of filing of the priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMA ŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLET IN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of published industrial designs 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare (semestrial) 

 List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the numerical index (half-yearly) 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the ICID classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L  Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of refused industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L L ista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale  

 List of owners deprived of rights by non-payment of fees for issuance of industrial design registration 
certificates 

MK4L  Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs  

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of 
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01, 07  

(21) f 2015 0052 
(22) 2015.05.21 
(28) 2 

 

(71) ALCOLUX S.R.L., MD 

MD-6225, Grigorăuca, Sângerei,  
Republica Moldova 

(72) BURIANOV Oleg, MD 

(74) GOMENIUK Iuri 
(54) Butelii  

 

(55) 
 

 

  

1.1  1.2  2.1 

 

 

 

2.2  2.3 
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(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2015 0088 
(22) 2015.09.23 
(28) 1 

(71) ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ GLASS 
CONTAINER PRIM SOCIETATE PE  

Str. Uzinelor nr. 201, MD-2023, Chişinău, 

Republica Moldova 
(72) BABAN Oleg, MD    

ŢURCAN Mihail, MD 
(54) Sticl ă 

ACŢIUNI, MD 

 
(55) 
 

  

1.1  1.2  1.3 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 13-03  

(21) f 2015 0077 

(22) 2015.08.08 
(28) 2 

(71)(72) CIUNTU Dorin, MD 
Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap.132, MD-2038, 

Chişinău, Republica Moldova 
(54) Întrerup ătoare  

 

(55) 

 

  

 
1.1  1.2  1.3 
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(21)   f 2015 0077 
 

 

1.4  1.5 

 

 

 

 

 

1.6  2.1  2.2 

 
 

 

 
2.3  2.4 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2015 0085 
(22) 2015.09.21 
(28) 1 

(71)(72) ŞTEŢCO Alexandru, MD 

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

(54) Etichet ă 

 
(55) 

Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 27-05  

(21) f 2015 0070 

(22) 2015.07.02 
(28) 2 

(71)(72) MÎRZA Ghenadie, MD 
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292, MD-2044, 

Chişinău, Republica Moldova 
(54) Brichete  

 

(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 

 

 

 

   

 
1.1  1.2  1.3  2.1 
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(21) f 2015 0070 
 

 

 

 

 
2.2  2.3  2.4 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 27-05  

(21) f 2015 0071 
(22) 2015.07.09 
(28) 1 

(71)(72) MÎRZA Ghenadie, MD 

Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Brichet ă 

 
(55) 

Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

   

1.1  1.2  1.3  1.4 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2015 0086 
(22) 2015.09.21 
(28) 1 

(71)(72) ŞTEŢCO Alexandru, MD 

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

(54) Logotip  

 
(55) 
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(21) f 2015 0086 
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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 1650 2015.10.27 2020.03.16 f 2015 0015 2015.03.16 11-02 24 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău, 
Republica Moldova 

4/2015 

2 1651 2015.10.27 2019.11.26 f 2014 0072 2014.11.26 19-08 23 (1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 

11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
18, 19, 20, 

21, 22,  
23, 25 ) 

BRICO-COM S.R.L., MD 
Bd. Cuza Vodă nr. 8, of. 204, 
MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

2/2015 

3 1652 2015.10.30 2020.04.07 f 2015 0031 2015.04.07 19-08 1 DRAGNEV Igor, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 40, 
ap. 4, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

5/2015 

 
 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în octombrie 2015  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 1636 09-03; 
19-08 

f 2014 0021 2014.03.25 1 ORION CORPORATION, KR 8/2015 

2 1637 09-03 f 2014 0059 2014.09.09 1 HORN S.R.L.,  
FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, 
MD 

8/2015 

3 1638 09-03 f 2014 0075 2014.12.18 1 FEDOCENKO Sergei, UA 8/2015 

4 1639 09-05; 
19-08 

f 2014 0020 2014.03.25 1 ORION CORPORATION, KR 8/2015 

5 1640 19-08 f 2014 0012 2014.02.27 2 RENAISSANCE PERFECT S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL 
STRĂIN, MD 

8/2015 

6 1641 19-08 f 2015 0005 2015.02.09 2 CERNOROTOV Grigorii, MD 8/2015 

 



DESIGN                                                                                                          MD - BOPI 11/2015 
 

 145

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data expirării termenului  

de reînnoire, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, numărul de desene  
şi modele industriale reînnoite, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
Nr. de desene 
şi modele  
industriale 
reînnoite  

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 861 2020.09.30 f 2005 0109 2005.09.30 09-01 1 SOCIETATEA COMERCIALĂ  
"TOMAI-VINEX" S.A., MD 
Str. Ferapontievscaia, 1,  
MD-3801, UTA Găgăuzia, or. Comrat, 
Republica Moldova 

4/2006 
12/2006 

2 881 2020.10.19 f 2005 0115 2005.10.19 09-01 1 IMPERIAL VIN S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica 
Moldova 

6/2006 
2/2007 

3 885 2020.10.21 f 2005 0116 2005.10.21 09-01, 
03 

1 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Piaţa Veche nr. 4, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova 

7/2006 
3/2007 

4 894 2020.10.26 f 2005 0119 2005.10.26 07-01; 
09-01 

5 TIAXIM GRUP S.R.L., MD 
Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 65,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

2/2007 
3/2008 

5 964 2020.09.26 f 2005 0108 2005.09.26 09-01, 
03;  

19-08 

1 GRAPE VALLEY, ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ MOLDO-IRLANDEZĂ, MD 
MD-7415, Borceag, Cahul, Republica 
Moldova 

3/2007 
11/2007 

 

 
 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului  

de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de 
desene 

şi modele 
industriale  

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/084574 2014.10.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Cutie de prezentare 
pentru ceas / Watch 
presentation case / Ecrin 

03-01 1 2019.10.07 14/2015 

2 DM/084713 2014.10.24 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches /  
Montres-bracelets 

10-02 8 2019.10.24 16/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 DM/084762 2014.10.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch /  
Montre-bracelet 

10-02 1 2019.10.22 16/2015 

4 DM/084763 2014.10.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch /   
Montre-bracelet 

10-02 1 2019.10.22 16/2015 

5 DM/084768 2014.10.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch /  
Montre-bracelet 

10-02 1 2019.10.22 16/2015 

6 DM/086060 2015.03.31 
 

2014.10.17, 
002559682-
0001, EM; 

2014.10.17, 
002559674-
0001, EM 

SAVERGLASS, 
FR 

Butelii / Bottles / 
Bouteilles 

09-01 2 2020.03.31 15/2015 

 
 
 

 
 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 

data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 
numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a 

înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale  
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

03-01 DM/084574 2014.10.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Cutie de prezentare 
pentru ceas / Watch 
presentation case / Ecrin 

1 2019.10.07 14/2015 

09-01 DM/086060 2015.03.31 
 

2014.10.17, 
002559682-0001, 
EM; 2014.10.17, 
002559674-0001, 

EM 

SAVERGLASS, FR Butelii / Bottles / 
Bouteilles 

2 2020.03.31 15/2015 

10-02 DM/084713 2014.10.24 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

8 2019.10.24 16/2015 

10-02 DM/084762 2014.10.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch /  
Montre-bracelet 

1 2019.10.22 16/2015 
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10-02 DM/084763 2014.10.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch /  
Montre-bracelet 

1 2019.10.22 16/2015 

10-02 DM/084768 2014.10.22 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch /  
Montre-bracelet 

1 2019.10.22 16/2015 

 

 
 
 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite,  
data expirării reînnoirii, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea internaţională,  

numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 
 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)  
Nr. de desene 

şi modele 
industriale reînnoite 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/034151 SONY OVERSEAS S.A., CH 2 2020.09.19(4R) 12/1997 39/2015 

2 DM/034316 CARTIER CREATION STUDIO SA, CH 1 2020.10.03(4R) 12/1997 41/2015 

3 DM/034401 RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES RADO SA), CH 

1 2020.10.17(4R) 12/1997 43/2015 

4 DM/034402 ADIDAS AG, DE 3 2020.10.17(4R) 12/1997 43/2015 

5 DM/034444 CARTIER CREATION STUDIO SA, CH 5 2020.10.20(4R) 12/1997 43/2015 

6 DM/053394 DAGLICHT B.V., NL 4 2020.09.18(3R) 5/2001 39/2015 

7 DM/053434 IDEAL-STANDARD GMBH CO. & OHG, 
DE 

1 2020.10.04(3R) 5/2001 41/2015 

8 DM/053435 IDEAL-STANDARD GMBH CO. & OHG, 
DE 

1 2020.10.04(3R) 5/2001 41/2015 

9 DM/053760 IDEAL-STANDARD GMBH CO. & OHG, 
DE 

3 2020.10.04(3R) 6/2001 41/2015 

10 DM/053857 NATURANA DÖLKER GMBH & CO. 
KOMMANDITGESELLSCHAFT, DE 

1 2020.09.18(3R) 6/2001 39/2015 

11 DM/054322 ILLYCAFFÈ S.P.A., IT 1 2020.09.27(3R) 7/2001 40/2015 

12 DM/055254 UNDERBERG GMBH & CO. KG, DE 1 2020.12.21(3R) 10/2001 41/2015 

13 DM/066994 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.09.14(2R) 2/2006 40/2015 

14 DM/067017 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.09.21(2R) 2/2006 41/2015 

15 DM/067019 BRAUN GMBH, DE 1 2020.09.20(2R) 7/2006 39/2015 

16 DM/067088 RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. 
LTD.) (MONTRES RADO SA), CH 

1 2020.10.05(2R) 3/2006 41/2015 

17 DM/067131 UNILEVER N.V., NL 1 2020.09.28(2R) 7/2006 40/2015 

18 DM/067485 KECK SPEZIALITÄTEN GMBH, 
GESCHÄFTSFÜHRER STEPHAN 
KECK, DE 

1 2020.12.15(2R) 10/2006 40/2015 

19 DM/067736 NESTLÉ WATERS, FR 1 2020.12.28(2R) 10/2006 41/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 

20 DM/074420 THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), CH 

4 2020.09.10(1R) 4/2011 40/2015 

21 DM/074422 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

5 2020.09.13(1R) 4/2011 40/2015 

22 DM/074430 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

2 2020.09.10(1R) 6/2011 40/2015 

23 DM/074432 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

9 2020.09.16(1R) 6/2011 40/2015 

24 DM/074433 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

6 2020.09.16(1R) 6/2011 43/2015 

25 DM/074456 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.09.28(1R) 6/2011 40/2015 

26 DM/074468 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

4 2020.09.29(1R) 6/2011 40/2015 

27 DM/074469 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

2 2020.09.29(1R) 6/2011 40/2015 

28 DM/074473 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

4 2020.09.29(1R) 6/2011 40/2015 

29 DM/074475 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

7 2020.09.29(1R) 6/2011 40/2015 

30 DM/074546 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

10 2020.10.18(1R) 6/2011 43/2015 

31 DM/074547 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

9 2020.10.18(1R) 6/2011 43/2015 

32 DM/074560 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

9 2020.10.21(1R) 6/2011 43/2015 

33 DM/074574 ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. KG, 
DE 

4 2020.10.08(1R) 4/2012 41/2015 

34 DM/074589 SAVERGLASS, FR 1 2020.09.30(1R) 6/2011 40/2015 

35 DM/074600 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

28 2020.10.14(1R) 6/2011 42/2015 

36 DM/074712 ALLIED GLOBAL TABACCO LTD, GB 1 2020.11.08(1R) 6/2011 40/2015 

37 DM/074838 GUBÁS GABI, HU 1 2020.10.18(1R) 7/2011 43/2015 

38 DM/075477 RULENCE DAMIEN, FR 1 2020.10.21(1R) 11/2011 43/2015 

39 DM/075816 HUNCA KOZMETIK SANAYI ANONIM 
SIRKETI, TR 

1 2020.12.21(1R) 12/2011 42/2015 

40 DM/075826 EKON 91 LTD., BG 3 2020.12.28(1R) 12/2011 40/2015 
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VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protec ţie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 

drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 

titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 

deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modific ărilor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr.  
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

034050 - 1/2014 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
 

2 
 

Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

035833 - 12/2014 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 

3 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

036096 - 12/2014 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

036229 - 4/2015 
 
 
 
 

(540)  

 
 

(540)  

 

5 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

036323 - 3/2005 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
 

6 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

036378 - 3/2015 
 
 
 

(540)  

 

(540) 

  
 

7 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

036821 - 5/2015 
 
 
 
 

(511)  
09 - aparate şi instrumente 
ştiinţifice, nautice, geodezice, 
fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de 
semnalizare, de control (verificare), 
de siguranţă (salvare) şi didactice; 
aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, 
transformarea, acumularea, 
reglarea sau comanda curentului 
electric; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare 
magnetice, discuri acustice; com-
pact-discuri, DVD-uri şi alte 

(511)  
09 - aparate şi instrumente 
ştiinţifice, nautice,  
geodezice, fotografice, 
cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de 
semnalizare, de control 
(verificare), de siguranţă 
(salvare) şi didactice; aparate şi 
instrumente pentru conducerea, 
distribuirea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau 
comanda curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea 
sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare 
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suporturi de stocare a datelor; 
mecanisme pentru aparate cu 
preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei, 
calculatoare; software de 
calculatoare; extinctoare; 
11; 
35. 

magnetice, discuri acustice; 
compact-discuri, DVD-uri şi alte 
suporturi de stocare a datelor; 
mecanisme pentru aparate cu 
preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, extinctoare; 
 
 
11; 
35. 

8 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

037394 -   8/2015 
 
 

(540)  
 

 

(540)  
 

 
9 Cerere de  

înregistrare 
a mărcii 

037399 -   8/2015 
 
 
 
 

(540)  
 

 

(540)  
 

 

10 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

037531 -   9/2015 
 
 
 
 

(540) 

  

(540)  
 

 

11 Cerere de 
brevet 
pentru soi 
de plantă 

v 2013 0040 -   2/2014 
 

(71) 
KWS SAAT AG, DE  

(71)  
KWS SAAT SE, DE  

12 Marcă  005155 R 4844   1/1997 
  8/1997 
  2/2006 

(730)  
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., HU 

(730)  
EGIS Gyógyszergyár Zrt., HU 
 

13 Mărci 007781 
 
 
 
 

010206 
 
 

013497 
013498 

 
 

013978 
 
 
 

013496 
 
 
 

015755 
 
 
 

023480 
 
 

026790 
026791 

R 6547  
 
 
 
 

R 8635 
 
 

R 11408  
R 11409  

 
 

R 11674  
 
 
 

R 11698  
 
 
 

R 13211 
 
 
 

18197 
 
 

20647 
21162 

  2/1999 
  8/1999 
  1/2008 
  6/2008 

 
12/2001 
  5/2002 

 
10/2003 
12/2004 
11/2013 

 
  8/2004 
  1/2005 
  2/2014 

 
10/2003 
  2/2005 
11/2013 

 
  9/2005 
  2/2006 
  9/2015 

 
12/2008 
  8/2009 

 
  6/2010 
  5/2011 

(730)  
Str. Drumul Viilor nr. 28,  
bloc 2, MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
Şos. Hînceşti nr. 38, bloc B,  
MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

14 Marcă  014983 12654   4/2005 
  9/2005 

(730)  
EURO-ALCO S.A., MD 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 
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15 Mărci  016492 
018127 

13658 
13688 

  1/2006 
  6/2006 

(730)  
TOMAI-VINEX S.A., întreprindere 
mixtă moldo-irlandeză, MD 

(730)  
TOMAI-VINEX S.A., societate 
comercială, MD 

16 Marcă  016582 13905   3/2006 
9/2006 

 
 

(730)  
ELFA societate de tip închis, UA 
str. Semii Sosninîh nr. 9,  
UA-03148, Kiev, Ucraina 

(730)  
OOO "ELFA LABORATORIYA", 
UA 
Vul. Semji Sosninyh nr. 9,  
UA-03148, Kyiv, Ucraina 

17 Marcă  018498 14103   5/2006 
10/2006 

 
 
 

(730)  
Global Contact Tur S.R.L., MD 
 
Str. Independenţei nr. 32B,  
ap. 38, MD-2072, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
GLOBALCONTACT-TUR S.R.L., 
MD 
Bd. Decebal nr. 23/2, of. 2,  
MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

18 Marcă  017834 14647 10/2006 
  3/2007 

 
 
 

(540)  

 

(540)  

 

19 Marcă 018175 15449   4/2007 
10/2007 

(730)  
EURO-ALCO S.A., MD 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 

20 Marcă  018175 15449   4/2007 
10/2007 

 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

21 Marcă  018174 16560   2/2008 
  7/2008 

(730)  
EURO-ALCO S.A., MD 

(730) 
EURO-ALCO S.R.L., MD 

22 Marcă 018174 16560   2/2008 
  7/2008 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

23 Marcă  021627 17486   8/2008 
  1/2009 
12/2010 
  1/2011 

(730)  
PRIME TV S.R.L., MD 
 

(730)  
PRIME TV S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 
 

24 Marcă  016933 19956   4/2007 
  7/2010 

 
 
 

(730) 
НЕЗАВИСИМАЯ МОЛДОВА,  
ziar, publicaţie periodică, MD 
Str. A. Puşkin nr. 22, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 
 

(730) 
Cancelaria de Stat, MD 
 
Piaţa Marii Adunări Naţionale  
nr. 1, MD-2033, Chişinău,  
Republica Moldova 

25 Marcă 017018 19957   4/2007 
  7/2010 

 
 
 

(730)  
MOLDOVA SUVERANĂ,  
ziar, publicaţie periodică, MD 
Str. A. Puşkin nr. 22,  
MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Cancelaria de Stat, MD 
 
Piaţa Marii Adunări Naţionale  
nr. 1, MD-2033, Chişinău,  
Republica Moldova 

26 Marcă 031011 24473   7/2012 
11/2013 

 
 

(540)  
 

 

(540)  
 

 
 

27 Brevet de  
invenţie  

a 20090138  4309   6/2010 
11/2014 

(73) 
PB 35, Uitbreidingstraat,  
B-2600 Berchem, Belgia 

(73) 
Vredestraat 64, 2600 
Antwerpen-Berchem, Belgia 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Marcă 021539 
2007.07.16 

 

17368 
 

  5/2008 
12/2008 

(730)  
La T.E.A. Feeria S.R.L., 
societate comercială, MD 
Str. Florilor nr. 6/2, ap. 54, 
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
SAN PATRICK, S.L., ES 
 
Polígono Industrial Manso 
Mateu, s/n. 08820 EL 
PRAT DE LLOBREGAT 
(BARCELONA), Spania  

2533 
2015.10.13 

 

2 Marcă 012689 
2003.02.27 

 

R 10107   9/2003 
  2/2004 
  4/2013 

(730)   
ALFERAL S.R.L., MD 
Str. Arborilor nr. 17/2,  
MD-2025, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
VELISTAR S.R.L., MD 
Str. Bucureşti nr. 23,  
bloc A, of. 416,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova  

2534 
2015.10.13 

 

3 Brevet  
de invenţie 

a 2009 0138 
2008.05.30 

 

4309 
 

11/2014 
 

(73) 
ALLIANCE FOR BUSI-
NESS SOLUTIONS A4BS, 
BE  
Vredestraat 64, 2600  
Antwerpen-Berchem,  
Belgia 

(73) 
GLOBITOP, BE   
 
 
Prins Albertlei 23, 2600 
Berchem, Belgia 
 

2535 
2015.10.13 

4 Marcă 018188 
2005.12.06 

 

14725 
 

11/2006 
  4/2007 

(730)   
DULCEVIS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
NEFIS S.R.L., MD 
 
Calea Moşilor nr. 15,  
MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova  

2536 
2015.10.15 

 

5 Mărci 026260 
2009.12.03 

 
 

026261 
2009.12.03 

22020 
 
 
 

22021 
 

  3/2010 
  1/2012 

(730)   
Paramount International  
IP Holding Company, US 
11444 West Olympic 
Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, California 90064, 
Statele Unite ale Americii 

(730)   
The Wonderful Company 
LLC, US 
11444 West Olympic 
Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, California 90064, 
Statele Unite ale Americii  

2537 
2015.10.15 

 

6 Marcă 002220 
1994.0531. 

 

2R 2093 
 

  9/1995 
  9/2004 
  6/2014 

 

(730)   
NEUTROGENA  
CORPORATION, US 
 
5760 West 96th Street, 
Los Angeles, California 
90045, Statele Unite ale 
Americii 

(730)   
Johnson & Johnson, a  
New Jersey corporation, 
US 
One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, 
New Jersey 08933, State-
le Unite ale Americii  

2538 
2015.10.20 

 

7 Mărci 017602 
2005.08.10 

 
 
 
 

017603 
2005.08.10 

 

14438 
 
 
 
 
 

16301 
 

  8/2006 
  1/2007 
  7/2012 
  6/2013 
  7/2013 

 
11/2007 
  4/2008 
  7/2012 
  6/2013 
  7/2013 

(730)   
A.P. Møller- Mærsk A/S, 
DK 
Esplanaden 50, 2200 
Copenhagen K, Danemarca 
 

(730)   
Maersk  Line A/S, DK 
 
Esplanaden 50, 1263 
Copenhagen K, Danemarca 
  

2539 
2015.10.28 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Mărci 011082 
2002.02.14 

 
 

011083 
2002.02.14 

 
011090 

2002.02.14 
 
 

011081 
2002.02.14 

 
 

007604 
1998.03.10 

 
 

007610 
1998.03.10 

 
 

014730 
2004.04.30 

 
 

013813 
2003.10.17 

 
 

013955 
2003.11.03 

 
 

019520 
2006.06.26 

 
023047 

2008.03.10 
 

027015 
2010.04.21 

 
027895 

2010.10.01 
 

028459 
2011.01.20 

 
028899 

2011.03.18 
 

029254 
2011.05.19 

 
029963 

2011.10.11 
 
 

R 9414 
 
 
 

R 9415 
 
 

R 9420 
 
 

 
R 9464 

 
 
 

R 9495 
 
 
 

R 9523 
 
 
 

R 11469 
 
 
 

R 11473 
 
 
 

R 11626 
 
 
 

15577 
 
 

18735 
 
 

21307 
 
 

21915 
 
 

22330 
 
 

22554 
 
 

22851 
 
 

23281 
 
 
 

12/2002 
  5/2003 
  4/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1/2003 
  6/2003 
  4/2012 

 
  5/1998 
  6/2003 
  6/2008 

 
  5/1998 
  6/2003 
  6/2008 

 
  7/2004 
12/2004 
  7/2014 

 
  7/2004 
12/2004 
  1/2014 

 
  8/2004 
  1/2005 
  2/2014 

 
  6/2007 
11/2007 

 
11/2008 
11/2009 

 
  8/2010 
  6/2011 

 
  1/2011 
12/2011 

 
  5/2011 
  3/2012 

 
  7/2011 
  6/2012 

 
  9/2011 
  8/2012 

 
  1/2012 
12/2012 

 
 

(730)   
MOLDAGROVIN S.R.L., 
MD 
Str. Vl. Korolenko nr. 6,  
MD-5301, Vulcăneşti, UTA 
Găgăuzia, Republica  
Moldova 
 

(730)   
Limited Liability Company 
"TM-Servis", RU 
8, 2-nd Brestskaya str.,  
RU-125047 Moscow,  
Federaţia Rusă 
  

2540 
2015.10.28 
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029964 
2011.10.11 

 
030346 

2011.12.14 
 

031031 
2012.05.03 

 
031032 

2012.05.03 
 

029947 
2011.10.05 

 
031849 

2012.10.02 

23282 
 
 

23654 
 
 

24097 
 
 

24098 
 
 

24447 
 
 

25563 
 

 
 

  3/2012 
  3/2013 

 
  8/2012 
  7/2013 

 
  8/2012 
  7/2013 

 
  2/2012 
12/2013 

 
  4/2013 
  7/2014 

9 Marcă 025909 
2009.09.24 

 

20650 
 

12/2009 
  1/2011 

(730)   
MOLDAGROVIN S.R.L., 
MD 
Str. Vl. Korolenko nr. 6, 
MD-5301, Vulcăneşti,  
UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 
 

(730)   
Limited Liability Company 
"TM-Servis", RU 
8, 2-nd Brestskaya str., 
RU-125047 Moscow,  
Federaţia Rusă 
 
Date despre clasele  
cesionate: 
(511)   
33 - băuturi alcoolice (cu 
excepţia berii), provenite 
din Republica Moldova. 

2540 
2015.10.28 

 

 
 
 

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. titlului 
de protecţie 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă  
internaţională 

IR 1159863 GREEN BOTTLING 
INTERNATIONAL 
LTD, CY 
 
 
Strati Myrivili 5,   
Strovolos  CY-2046 
Nicosia,  Cipru 

ENOSI 
PARASKEVASTON 
AERIOUCHON 
POTON ORESTIADOS 
A.E., GR 
Evros, Lepti 
Orestiados 68200, 
Grecia 

1. Sublicenţă exclusivă.  
2. Termenul de acţiune 
al contractului – de la 
01.07.2015 până la 
30.06.2045, cu condiţia 
prelungirii termenului de 
valabilitate a mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova. 

2532 
2015.10.08 
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Lista contractelor de franchising 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data înregistrării contractului, date despre 
franchiser, date despre franchisee, informaţii privind OPI conform contractului de franchising 

 
Nr. 
crt. 

Nr. şi data  
înregistrării  
contractului 

Numele şi adresa 
franchiserului 

Numele şi adresa  
părţii denumite   

franchisee 

Informaţii 
privind OPI conform contractului  

de franchising 

1 44 
2015.10.22 

Fourchette-M S.R.L., între-
prindere cu capital străin, 
MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, 
MD-3101, Bălţi, Republica 
Moldova 
 

Î.I. VESTA-ONOFREI, 
MD 
 
Str. Caguliscaia nr. 48,  
MD-5301, Vulcăneşti, 
UTA Găgăuzia, Republica 
Moldova 
 

1. Dreptul de utilizare neexclusivă  
(licenţă neexclusivă) a mărcii nr. 
 (116) R 14742       
 (210)  016677         
 (220) 2005.04.08             
 BOPI 8/2006                
           4/2007                
           7/2010                
           3/2014                
           9/2015 

2. Termenul de acţiune al contractului −  
de la 06.11.2014 până la 06.11.2017; 

3. Teritoriul de acţiune − interiorul localului 
situat în or. Vulcăneşti,  str. Caguliscaia nr. 
48, MD-5301, UTA Găgăuzia, Republica 
Moldova 

 
 
 
 

FA9A Lista cererilor de brevet de inven ţie retrase 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

de brevet de invenţie, data adoptării hotărârii de retragere a cererii, articolul din Legea 
nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 

 
Nr.  
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr.  
BOPI  

Data retragerii Art.   

1 MD a 2015 0013 2015.02.12 - 2015.09.07 Art. 48 
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MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de 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 MIHĂEŞ Vladimir, MD 2807 a 2004 0051 2004.03.01 2015.03.01 

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

4063 a 2010 0024 2010.02.18 2015.02.18 

3 UNIVERSITATEA TEHNICĂ  
A MOLDOVEI, MD 

4137 a 2010 0050 2010.04.14 2015.04.14 

4 UNIVERSITATEA TEHNICĂ  
A MOLDOVEI, MD 

4138 a 2010 0051 2010.04.14 2015.04.14 

 
 
 

MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul  

de restabilire a expirat 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 VOTUM S.A., MD 2221 a 2002 0150 2002.05.31 2014.05.31 

2 VOTUM S.A., MD 2222 a 2002 0151 2002.05.31 2014.05.31 

3 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3713 a 2008 0135 2008.05.19 2014.05.19 

4 COLCEV Mihail, MD 3838 a 2007 0135 2007.05.11 2014.05.11 

5 COLCEV Mihail, MD 3839 a 2007 0136 2007.05.11 2014.05.11 

6 FALA Valeriu, MD 3904 a 2008 0120 2008.05.07 2014.05.07 

7 FALA Valeriu, MD 3905 a 2008 0121 2008.05.07 2014.05.07 

8 ŞCHILIOV Vladimir, MD 3956 a 2008 0123 2008.05.08 2014.05.08 

9 ŞCHILIOV Vladimir, MD;  
ŞCHILIOV Dumitru, MD 

3963 a 2008 0124 2008.05.08 2014.05.08 

10 BARBUL Nicolai, MD 3982 a 2008 0142 2008.05.22 2014.05.22 

11 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3995 a 2009 0050 2009.05.11 2014.05.11 

12 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3996 a 2009 0055 2009.05.25 2014.05.25 

13 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 4032 a 2009 0094 2009.05.22 2014.05.22 

14 CEMÎRTAN Mihail, MD 4147 a 2011 0050 2011.05.20 2014.05.20 
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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, data adoptării hotărârii de retragere a cererii, articolul din Legea nr.50-XVI/2008  

în baza căruia a fost retrasă cererea 

 
Nr. 
crt. 

Cod ST.3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. 
BOPI 

Data hotărârii  
de retragere 

Art.   

1 MD s 2015 0005 2015.01.23 - 2015.09.16 art. 56 

2 MD s 2015 0083 2015.06.22 - 2015.09.24 art. 56 

 
 
 

 

 

FC9Y Lista cererilor de brevet de inven ţie  
de scurt ă durat ă respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată   
cererea de brevet de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul  

din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr.  
crt. 

Cod ST.3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Data hotărârii  
de respingere 

Art.  

1 MD s 2013 0217 2013.12.24 - 2015.09.22 art. 11 

 
 
 

ND4Y Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă 
al căror termen de valabilitate a fost prelungit 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, titularul, data expirării valabilităţii  
brevetului, data încetării termenului de valabilitate prelungit 

 
Nr.  
crt. 

(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(73) Titular Data expirării 
valabilităţii 
brevetului 

(18) Data  
încetării  

termenului  
de valabilitate 

prelungit 

1 109 s 2009 0136 2009.07.17 VARARU Iurie, MD 2015.07.17 2019.07.17 

2 293 s 2010 0138 2009.12.21 UNIVERSITATEA DE STAT  
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE  
"NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

2015.12.21 2019.12.21 
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MM9Y Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de men ţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/ 2008  
(cu dreptul de restabilire) 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii  

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI 
(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 

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

219 s 2010 0041 2010.03.05 2015.03.05 

2 INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ  
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

234 s 2010 0068 2010.04.15 2015.04.15 

3 INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE", MD 

237 s 2010 0045 2010.03.13 2015.03.13 

4 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

250 s 2010 0082 2010.04.29 2015.04.29 

5 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

251 s 2010 0075 2010.04.22 2015.04.22 

6 INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE  
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD 

252 s 2010 0060 2010.03.31 2015.03.31 

7 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE  
ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

253 s 2010 0073 2010.04.19 2015.04.19 

8 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 274 s 2010 0063 2010.04.15 2015.04.15 

9 GALUPA Dumitru, MD 276 s 2010 0083 2010.04.30 2015.04.30 

10 BOLGAR Piotr, MD 277 s 2010 0055 2010.03.26 2015.03.26 

11 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 279 s 2010 0035 2010.03.26 2015.03.26 

12 INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE  
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD 

284 s 2010 0051 2010.03.19 2015.03.19 

13 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 296 s 2010 0064 2010.04.15 2015.04.15 

14 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 298 s 2010 0037 2010.03.03 2015.03.03 

15 INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

300 s 2010 0071 2010.04.15 2015.04.15 

16 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 307 s 2010 0080 2010.04.27 2015.04.27 

17 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 324 s 2010 0066 2010.04.15 2015.04.15 

18 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 327 s 2010 0054 2010.03.23 2015.03.23 

19 INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

329 s 2010 0072 2010.04.15 2015.04.15 

20 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 336 s 2010 0038 2010.03.03 2015.03.03 

21 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE, MD 340 s 2010 0076 2010.04.23 2015.04.23 
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1 2 3 4 5 6 

22 INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

356 s 2010 0070 2010.04.15 2015.04.15 

23 INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

366 s 2011 0020 2010.04.15 2015.04.15 

24 INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

405 s 2010 0069 2010.04.15 2015.04.15 

25 PALADE Valeriu, MD;  
CERNAT Victor, MD;  
ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD 

423 s 2011 0061 2011.03.22 2015.03.22 

26 INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

448 s 2011 0068 2010.04.15 2015.04.15 

27 ARABADJI Vasile, MD 450 s 2011 0073 2011.04.04 2015.04.04 

28 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 460 s 2010 0062 2010.04.06 2015.04.06 

29 ŞOILIŢÎ Grigore, MD 515 s 2011 0088 2011.04.26 2015.04.26 

30 CUŞNIR Adrian, MD;  
PISARENCO Sergiu, MD 696 s 2013 0059 2013.03.26 2015.03.26 

31 ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO 
"OKONNAYA MANUFAKTURA", RU 700 s 2012 0101 2011.04.08 2015.04.08 

32 RAPCEA Mihail, MD;  
BOGDAN Ion, MD 704 s 2013 0060 2013.04.01 2015.04.01 

33 PREPELIŢA Diana, MD 708 s 2013 0069 2013.04.18 2015.04.18 

 
 
 

 

MM9Y Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen prin  

neachitarea taxei de men ţinere în vigoare a brevetului,  
conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru c are  

termenul de restabilire a expirat 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. depozit (22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 ARABADJI Vasile, MD 318 s 2010 0009 2010.01.15 2014.01.15 

2 PULBERE Oleg, MD;  
CAPROŞ Nicolae, MD;  
UNGUREAN Victor, MD 

286 s 2010 0059 2010.03.31 2014.03.31 

3 CAZAC Veronica, MD;  
GAINA Georgel, MD 

297 s 2010 0084 2010.05.03 2014.05.03 

4 EGOROV Maxim, MD 306 s 2010 0092 2010.05.24 2014.05.24 

5 SRL "ABRAIT", MD 473 s 2011 0014 2011.01.13 2014.01.13 

6 DENISOV Serghei, MD;  
CEREPENCO Vitalie, MD 

486 s 2011 0052 2011.03.17 2014.03.17 

7 MORARU Gheorghe, MD;  
MORARU Ion, MD 

555 s 2011 0072 2011.03.31 2014.03.31 

8 TULBURE Vasile, MD;  
GORNEA Filip, MD 

609 s 2012 0040 2012.03.01 2014.03.01 

9 NECHIT Ivan, MD;  
NECHIT Vladislav, MD 

573 s 2012 0080 2012.05.29 2014.05.29 

10 POPESCU Victor, MD; 
POPESCU Vladimir, MD 

645 s 2013 0027 2013.02.14 2014.02.14 
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Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 034531 2014.01.22 2015.10.27 Art. 46 4/2014 

2 034615 2014.02.06 2015.10.16 Art. 46 3/2014 

3 034621 2014.02.07 2015.10.16 Art. 46 3/2014 

4 034882 2014.04.03 2015.10.27 Art. 46 5/2014 

5 035139 2014.05.16 2015.10.16 Art. 46 8/2014 

6 035362 2014.07.02 2015.10.23 Art. 46 8/2014 
 

 
 

 

 
Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data adoptării deciziei  
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

 
Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Reproducerea mărcii 

(730) 
Solicitant, 

cod ST.3 OMPI 

Data expedierii  
deciziei  

de respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 033814 2013.09.27 GSGROUP BÎTCĂ Teodor, MD 2015.10.16 12/2013 

2 035846 2014.09.25 NUMBERS 
ROULETTE 

WIN METHOD S.R.L., MD 2015.10.02 12/2014 

3 035922 2014.10.06 FREGHETE! TAKE IT 
EAZY ENERGY 
DRINK 

TRANS-PRACTIC S.R.L., 
MD 

2015.10.02 11/2014 

4 035926 2014.10.09  VERIORG S.R.L., MD 2015.10.02 11/2014 

5 035954 2014.10.15 MOLLY CURĂŢENIE 
ŞI FRUMUSEŢE 

DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2015.10.02 1/2015 

6 035956 2014.10.17 OKY DOKY LAZAREV Anastasia, MD 2015.10.09 11/2014 

7 036000 2014.10.27 GOLONE CEPOI Victor, MD 2015.10.02 1/2015 

8 036014 2014.10.28 WINE VALLEY SVANTEVIT GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2015.10.02 12/2014 

9 036033 2014.10.30 NOVA POSHTA Tovarystvo z obmezhenoiu 
vidpovidalnistiu "NOVA 
POSHTA", MD 

2015.10.29 12/2014 

10 036046 2014.11.05 VICTORIA’S SECRET 
LOVE PINK 

Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., US 

2015.10.29 1/2015 

11 036099 2014.11.12 RED COLLECTION Shulton, Inc. 
One Procter & Gamble  
Plaza, US 

2015.10.06 12/2014 

12 036399 2015.01.13 SMARTEC HANKOOK 
TBR TECHNOLOGY 

Hankook Tire Worldwide 
Co., Ltd., KR 

2015.10.29 2/2015 

13 036448 2015.01.23 TOPMARKET MIULISA-LUX S.R.L., MD 2015.10.29 2/2015 

14 036475 2015.01.26 ASUS ZENPOWER ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, TW 

2015.10.29 2/2015 

15 036638 2015.03.03 VITA VUIM VITA VUIM S.R.L., MD 2015.10.29 4/2015 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor 

al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv term enul  
de gra ţie) conform art. 16 (1) din Legea nr. 38-XVI/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 
de ordine 

al înregistrării 

(210) 
Numărul 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 R 2389 004563 MONARCH 2015.04.20 ISABEL S.A., MD 
Str. Lacului nr. 27,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

2 R 2428 004513 TRIADA  
LTD 

2015.04.19 TRIADA S.R.L., MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 60, of. 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

3 R 2552 004512 CD 2015.04.25 Fabrica de drojdii din Chişinău S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 1,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

4 R 3877 004493 Marcă figurativă 2015.04.14 TAIR-PLUS S.R.L.,, MD 
Str. Ion Neculce nr. 5, ap. 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

5 R 4173 004558 GONCHAROV 
ГОНЧАРОВ 

2015.04.28 INVINCOM S.R.L.,  
firmă comercială de producţie, MD 
Str. Soarelui nr. 87,  
MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova 

6 R 4272 004499 STANTON 2015.04.12 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

7 R 4396 004514 MILKY WAY PLAY 
BALL 

2015.04.26 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

8 R 4405 004516 Marcă figurativă 2015.04.26 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,  
Statele Unite ale Americii 

9 R 4406 004515 MARS 2015.04.26 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

10 R 4427 004476 AQUATRED 2015.04.10 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER  
COMPANY, US 
1144 East Market Street, Akron,  
Ohio 44316-0001, Statele Unite ale Americii 

11 R 4437 004487 NU COLOUR 2015.04.12 NSE Products, Inc., US 
75 West Center Street Provo, Utah, 84601, 
Statele Unite ale Americii 

12 R 4768 004500 aiwa 2015.04.14 SONY KABUSHIKI KAISHA  
(also trading as SONY CORPORATION), JP 
6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo,  
Japonia 

13 R 4924 004510 EB  
EXIM  
BANK 

2015.04.20 EXIMBANK S.A., bancă comercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfint nr. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

14 12801 016851 SAHARA 2015.04.29 IGMAGTERM S.R.L., MD 
Str. Ion Nistor nr. 53,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

15 12893 016836 LUKOR  
ЛУКОР 

2015.04.28 LIUFER Vladic, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 17, bloc 7, ap. 35, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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16 12895 016793 Triton 2015.04.20 POCHILESAM S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 41,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

17 12896 016794 Z 2015.04.20 ZERNOFF S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Grenoble nr. 161 A,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

18 13026 016742 Peatëorocica 2015.04.14 "Trade House "PEREKRIOSTOK",  
a Closed Joint Stock Company, RU 
1, Suvorovskaya Square, 103473 Moscow,  
Federaţia Rusă 

19 13027 016745 5 Пятëрочка 2015.04.14 "Trade House "PEREKRIOSTOK",  
a Closed Joint Stock Company, RU 
1, Suvorovskaya Square, 103473 Moscow,  
Federaţia Rusă 

20 13028 016746 5 Пятëрочка 2015.04.14 "Trade House "PEREKRIOSTOK",  
Closed Joint Stock Company, RU 
1, Suvorovskaya Square, 103473 Moscow,  
Federaţia Rusă 

21 13029 016748 5 Peatëorociсa 2015.04.14 "Trade House "PEREKRIOSTOK",  
a Closed Joint Stock Company, RU 
1, Suvorovskaya Square, 103473 Moscow,  
Federaţia Rusă 

22 13030 016749 Пятëрочка 2015.04.14 "Trade House "PEREKRIOSTOK",  
Closed Joint Stock Company, RU 
1, Suvorovskaya Square, 103473 Moscow,  
Federaţia Rusă 

23 13031 016750 Пятëрочка 2015.04.14 "Trade House "PEREKRIOSTOK",  
a Closed Joint Stock Company, RU 
1, Suvorovskaya Square, 103473 Moscow,  
Federaţia Rusă 

24 13032 016751 ПЯТËРОЧКА 
PEATIOROCICA 

2015.04.14 "Trade House "PEREKRIOSTOK",  
a Closed Joint Stock Company, RU 
1, Suvorovskaya Square, 103473 Moscow,  
Federaţia Rusă 

25 13033 016752 Peatëorociсa 2015.04.14 "Trade House "PEREKRIOSTOK",  
a Closed Joint Stock Company, RU 
1, Suvorovskaya Square, 103473 Moscow,  
Federaţia Rusă 

26 13034 016837 ЗОЛОТО ДАКОВ 2015.04.28 ZAO "VINALCOPROM", RU 
Ul. Donskaia, 4, ctr. 2, Moskova, 119049,  
Federaţia Rusă 

27 13036 016747 5 Peatëorociсa 2015.04.14 "Trade House "PEREKRIOSTOK",  
a Closed Joint Stock Company, RU 
1, Suvorovskaya Square, 103473 Moscow,  
Federaţia Rusă 

28 13579 016812 ПО-ДЕРЕВЕНСКИ 
PO-DEREVENSKI 

2015.04.29 SORO-METEOR-COM S.R.L., MD 
Str. Cosăuţi nr. 10,  
MD-3001, Soroca, Republica Moldova 

29 13795 016204 NOBEL  
CORPORATION 

2015.02.10 GHERAFAM S.R.L., MD  
Str. A. Mateevici nr. 3,  
MD-2065, Chişinău, Republica Moldova 

30 13813 016617 PLANET Line 2015.04.01 Telcom Technologies S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Ismail nr. 33,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

31 13814 016619 Folclor 2015.04.01 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

32 13815 016622 Floare - Carpet 
S.A. 

2015.04.01 Floare-Carpet S.A., MD 
Str. Grădina Botanică nr. 15,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

33 13816 016625 КОМИЛЬФО 2015.04.01 GB & Co S.R.L.,  
societate comercială, companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
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34 13817 016630 винный дом  
ОНП-М 

2015.04.06 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

35 13821 016651 AQUALEX 2015.04.05 AQUALEX S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Traian nr. 13, bloc 2, ap. 85,  
MD-2034, Chişinău, Republica Moldova 

36 13824 016654 НАШ ГОЛОС 2015.04.05 CONGRESUL EVREIESC DIN MOLDOVA, 
asociaţie obştească, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 77,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

37 13825 016655 НАШ ГОЛОС 2015.04.05 CONGRESUL EVREIESC DIN MOLDOVA, 
asociaţie obştească, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 77,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

38 13827 016659 ОСЕННИЙ 
АРОМАТ 

2015.04.06 GB & Co S.R.L., societate comercială, 
companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

39 13828 016661 СЕКРЕТ 
МАСТЕРСТВА 

2015.04.06 GB & Co S.R.L., societate comercială, 
companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

40 13829 016662 СВЯТАЯ ТАЙНА 2015.04.06 GB & Co S.R.L., societate comercială, 
companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

41 13831 016664 Marcă  
tridimensională 

2015.04.05 PANUŞ Sergiu, MD 
Str. Ion Vatamanu nr. 12,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

42 13835 016679 песец 2015.04.05 JULEA Sergiu, MD 
Str. Nadejda Russo nr. 7,  
MD-2006, Chişinău, Republica Moldova 

43 13837 016681 BiT+ 2015.04.08 MoldInfoNet, Instituţie Obştească pentru 
Consolidarea Infrastructurii Informaţionale 
Naţionale şi Cristalizarea Imaginii Republicii 
Moldova pe Arena Internaţională, MD  
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, bir. 213,  
MD-2033, Chişinău, Republica Moldova 

44 13843 016691 DEPO-PASSIT 
ДЕПО-ПАССИТ 

2015.04.13 DEPOFARM S.R.L., MD 
Str. Arteziană nr. 13,  
MD-6501, Anenii Noi, Republica Moldova 

45 13844 016693 VILA SONIC 2015.04.12 LION-GRI S.R.L.,  
întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD 
Str. Munceşti nr. 801, 
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

46 13846 016699 TRANCE DRINK 2015.04.13 United National Investments Company Inc., VG 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town,  
Tortola, Insulele Virgine Britanice 

47 13847 016754 bemobile.md 2015.04.15 INTERMOBCOM S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 312,  
MD-2100, Chişinău, Republica Moldova 

48 13849 016784 Marcă figurativă 2015.04.22 FABSO S.A., întreprindere mixtă, MD 
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova 

49 13850 016785 CAN RECORDS 2015.04.19 CAN RECORDS S.R.L., MD 
Str. Armenească nr. 42,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

50 13851 016786 LA TAIFAS 2015.04.20 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

51 13853 016800 Marcă figurativă 2015.04.19 Wm. Wrigley Jr. Company, US 
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 
60611, Statele Unite ale Americii 

52 13854 016801 Marcă figurativă 2015.04.19 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 
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53 13856 016808 JANUVEL 2015.04.19 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

54 13859 016822 KIF  
ECOLOGIC 
ECONOMIC  
CALITATIV 

2015.04.22 GŢ TUDOR CHIRIAC, MD 
Str. Alexe Mateevici nr. 7,  
MD-3701, Străşeni, Republica Moldova 

55 13860 016823 CLINDAONE BV 2015.04.22 DrugTech Corporation,  
corporaţie din statul Delaware, US 
300 Delaware Avenue, Suite 1270, Wilmington, 
DE 19801, Statele Unite ale Americii 

56 13870 016731 АКВАМАРИН 2015.04.12 STANCU Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

57 13871 016803 CHELTON 2015.04.19 STANCU Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

58 13875 016765 КАРАВАЙ 
ПШЕНИЧНЫЙ 

2015.04.21 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

59 13876 016767 L'AMBRE D'OR 2015.04.21 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

60 13877 016769 XL  
excellent 

2015.04.21 APOSTOL Oleg, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 202, ap. 155,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

61 13878 016770 X  
excellent 

2015.04.21 APOSTOL Oleg, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 202, ap. 155,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

62 13882 016672 ОТВИНТА 2015.04.07 DOINA VIN S.R.L., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 82A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

63 13899 016682 DiRax 2015.04.07 MALAHOV Dmitri, MD 
Str. Alecu Russo nr. 63/4, ap. 76,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

64 13908 016704 фрукталія 2015.04.14 STANCU Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

65 13910 016703 MAGRETT 2015.04.14 STANCU Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

66 13911 016702 ТАЯ 2015.04.14 STANCU Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

67 13912 016701 MANDY FOODS 2015.04.14 STANCU Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

68 13918 016825 MECONTEC 
ZAICOV & 

ZAICOV TM 

2015.04.27 ZAICOV Alexandr, MD 
Str-la 1 Carierei nr. 7,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

69 13925 016620 РОЖДЕНИЕ 
ИМПЕРАТОРА 

2015.04.01 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

70 13935 016709 DIFOLC 2015.04.12 MOLD-NORD S.A.,  
fabrică de vinuri din Făleşti, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 1,  
MD-5901, Făleşti, Republica Moldova 

71 13937 016738 CORK HOUSE 2015.04.15 CAPSULIT-GRUP S.R.L., MD 
Str. Mesager nr.1, of. 51 ,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

72 13939 016791 JERAFFE 2015.04.25 LESNIC Natalia, MD 
Str. Timiş nr. 3, ap. 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
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73 13941 016813 PANACLAR 2015.04.20 Biogen Idec MA Inc., US 
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachu-
setts 02142,  Statele Unite ale Americii 

74 13942 016816 PRECIOUS 
MOMENTS 

2015.04.20 Precious Moments, Inc.,  
corporaţia statului Illinois, US 
4321 Chapel Road, Carthage, Missouri 64836, 
Statele Unite ale Americii 

75 13943 016818 ВОБЛОВЪ 2015.04.21 KURTEV Serghei, MD 
Str. N. Zelinski nr. 32, bloc 3, ap. 15,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova  

76 13944 016819 ОКИНЭЛЬ 2015.04.21 Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostju 
"Kompania Zolotoi Terem", RU 
Bldg. 4, stroenie 15, Danilovskaya nab.,  
RU-113114, Moscow, Federaţia Rusă 

77 13945 016820 СОМУЛЬ 2015.04.21 KURTEV Serghei, MD 
Str. N. Zelinski nr. 32, bloc 3, ap. 15,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

78 13946 016821 Улов 100 пудов 2015.04.21 KURTEV Serghei, MD 
Str. N. Zelinski nr. 32, bloc 3, ap. 15,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

79 13949 016827 MN manic 2015.04.27 BEZER Iurie, MD 
Str. Ion Neculce nr. 1, bloc 2, ap. 39,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

80 13951 016832 I.C.E.  
USINESS 

LABORATORY 
INNOVATION 

CREATIVE  
ENGINEERING 

2015.04.25 BISAR GRUP S.R.L., societate comercială, MD 
Str. N. Titulescu nr. 6, ap. 37,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

81 13952 016834 ICEDOG 2015.04.26 DANILIUC Eduard, MD 
Str. Alexe Mateevici nr. 43, ap. 1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

82 13957 016842 VL9D 2015.04.28 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 

83 13958 016843 ARTI CAM 2015.04.08 LUMGRUPMAŞ S.R.L., MD 
Str. Miron Costin nr. 1, bloc 2,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

84 13959 016844 ISOMET 2015.04.27 PENOMET GRUP S.R.L., MD 
Str. Nicolae Dimo nr. 1, bloc 1, of. 1,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

85 13960 016853 JOLIDON 2015.04.29 STANCU  Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

86 13961 016857 ДИМЕТРА 2015.04.29 STANCU  Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

87 13996 016694 ТРОИЦА 
TROIŢA 

2015.04.12 LION-GRI S.R.L.,  
întreprindere mixtă Moldova-SUA, MD 
Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

88 14000 016667 BIENSA 2015.04.05 Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 
Statele Unite ale Americii 

89 14003 016759 ELIFORE 2015.04.15 Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 
Statele Unite ale Americii 

90 14004 016760 ENZUDE 2015.04.15 Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 
Statele Unite ale Americii 

91 14005 016761 ECENZ 2015.04.15 Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 
Statele Unite ale Americii 

92 14027 016696 PEPSI  
TWIST LIGHT 

LEMON 

2015.04.12 PepsiCo, Inc.,  
corporaţie din statul North Carolina, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 
10577, Statele Unite ale Americii 
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93 14029 016790 Marcă  
tridimensională 

2015.04.21 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova 

94 14083 017089 SEMBO 2015.04.28 SEMBO s.r.o., CZ 
Osecek cp. 73, CZ-289 41, Republica Cehă 

95 14151 016528 EŞTI CEEA CE 
BEI! 

2015.04.13 COCA-COLA ROMANIA S.R.L.,  
societate cemercială, RO 
Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, Sector 1,  
RO 011421, Bucureşti, România 

96 14157 016744 синьор Робинзон 2015.04.14 Prod-Servis, Ltd., RU 
92 K. Zaslonova str., Belgorod city, 308017, 
Federaţia Rusă 

97 14158 016795 BSMB  
LEGAL COUNSELLORS 

Dictum-factum 

2015.04.08 BSMB JURIS CONSILIARII S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 102, ap. 58,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

98 14159 016802 MONTE BANATO 2015.04.19 STANCU  Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

99 14160 016805 Ласковый  
чай 

2015.04.19 STANCU  Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

100 14161 016824 4 YOU 2015.04.27 VLADOV Mihai, MD 
Str. Albişoara nr. 10, ap. 22,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

101 14258 016657 BEKO 2015.04.04 STANCU Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

102 14347 016692 PATRIA 
РОДИНА 

2015.04.12 Comersant Plus S.R.L., MD 
Str. A. Puşkin nr. 22, of. 601,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

103 14459 016773 Muntenia 2015.04.19 BAJURA-COM S.R.L., MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 21, ap. 15,  
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 

104 14462 016776 HI-HI 2015.04.25 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

105 14466 016629 ELITA-5 2015.04.05 PINCEVSCHII Alexandr, MD 
Str. Pictor Ion Jumati nr. 6,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

106 14487 016771 glass & profile 
system 

2015.04.19 Lobi-GP S.R.L., MD 
Str. Studenţilor nr. 2, bloc 4,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

107 14727 016724 МУСКАТ 
СЕРДЕЧНЫЙ 

MUSCAT 
SERDECINÎI 

2015.04.11 EURO-ALCO S.A., MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

108 14986 016845 ASEM  
Academia de Studii 

Economice din 
Moldova 

2015.04.29 Academia de Studii Economice din Moldova, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 61,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

109 15210 016710 PATISERIE  
DE CASĂ  

TRADIŢIONALĂ 

2015.04.11 Octopus Plus S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

110 15387 016711 ТРАДИЦИИ 
ДОМАШНЕЙ 
ВЫПЕЧКИ 

2015.04.11 Octopus Plus S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

111 15388 016732 APTI 2015.04.12 STANCU  Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

112 15599 016848 Marcă  
tridimensională 

2015.04.28 Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 
Str. Ostafa nr. 7,  
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova 

113 15866 016669 Молдавский летчик 

Григораш 
2015.04.07 DOINA VIN S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 82A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

114 17073 016846 R RUSNAC 2015.04.28 Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 
Str. Ostafa nr. 7,  
MD-3112, Bălţi, Republica Moldova 
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1 R 4365 005359 FORTY 2016.04.05 EURO-ALCO S.A., MD 

2  R 4794 005340 Milky Way   
loved by kids   

chosen by mums 

2016.04.02 MARS, INCORPORATED, US 

3  R 4795 005341 Milky Way 2016.04.03 MARS, INCORPORATED, US 

4  R 4797 005384 RONDO 2016.04.17 Wm. Wrigley Jr. Company, US 

5  R 4798 005385 MINIATURES 2016.04.17 MARS, INCORPORATED, US 

6  R 4826 005360 FORTY VODKA 2016.04.05 EURO-ALCO S.A., MD 

7  R 4827 005361 40 GRAD VODKA 2016.04.05 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

8  R 4847 005405 DIROL PROTECTS YOUR 
TEETH FROM MORNING 

TO EVENING 

2016.04.29 Kraft Foods Danmark Intellectual 
Property ApS, DK 

9  R 4900 005393 REDIPEN  
РЕДИПЕН 

2016.04.12 Merck Sharp & Dohme Corp., US 

10  R 4912 005391 REBETOL  
РИБЕТОЛ 

2016.04.12 MSD International Holdings GmbH, CH 

11  R 4921 005461 D 2016.04.04 BUKET MOLDAVII,  
societate pe acţiuni de tip închis, MD 

12  R 4983 005418 Zodiak MOLDAVSKAYA 
VODKA ZODIAC 

2016.04.19 COJUŞNA, fabrică de vinuri, MD 

13  R 5064 005402 WARNACO 2016.04.26 Warnaco U.S., Inc.,  
corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 

14  R 5070 005555 GIORGIO BEVERLY 
HILLS 

2016.04.29 Giorgio Beverly Hills, Inc., US 
 

15  R 5071 005556 GIORGIO 2016.04.29 Giorgio Beverly Hills, Inc., US 

16  R 5086 005383 be cK 2016.04.16 Calvin Klein Trademark Trust, US 

17  R 5087 005407 C K Calvin Klein 2016.04.23 Calvin Klein Trademark Trust, US 

18  R 5101 005352 PERINIŢA 2016.04.03 OENOLAB S.R.L.,  
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 

19  R 5104 005410 Marcă figurativă 2016.04.10 INTROSCOP S.A., MD 

20  R 5469 005368 PRESIDENT 2016.04.10 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH 

21  R 5545 005343 cK 2016.04.04 Calvin Klein Trademark Trust, US 

22  R 5728 005354 Tradiţional  
DOMNITORUL 

2016.04.05 SĂLCUŢA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

23  R 5729 005355 Traditional  
MIRACOL 

2016.04.05 SĂLCUŢA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

24  R 5730 005356 Tradiţional  
MUŞAT 

2016.04.05 SĂLCUŢA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

25  R 5731 005357 Tradiţional  
CEZARA 

2016.04.05 SĂLCUŢA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

26  R 5732 005358 SPAREX SĂLCUŢA 2016.04.05 SĂLCUŢA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

27  R 5899 005482 STĂUCENI  
1842 

2016.04.16 Colegiul Naţional de Viticultură  
şi Vinificaţie din Chişinău, MD 

28  R 6287 005419 ВОДКА ФАВОРИТ  
MOLDAVIAN VODKA 

2016.04.19 COJUŞNA, fabrică de vinuri, MD 



MD - BOPI 11/2015 

 169

 

1 2 3 4 5 6 

29  R 6288 005420 водка особая 
Moldavskaya  

Olimp  
Original Vodka 

2016.04.19 COJUŞNA, fabrică de vinuri, MD 

30  R 6289 005421 Vin maturizat  
Traian  

Dumbrava din Cojuşna 

2016.04.19 COJUŞNA, fabrică de vinuri, MD 

31  R 6290 005422 Vin maturizat  
Traian  

Cojuşna 

2016.04.19 COJUŞNA, fabrică de vinuri, MD 

32  R 6291 005423 COJUŞNA 2016.04.19 COJUŞNA, fabrică de vinuri, MD 

33  R 6316 005415 BULBOACA 2016.04.26 CASTEL MIMI S.R.L., MD 

34  14779 
 

020082 FVROSETI 
legătura adevereşte  

mijloacele 

2016.04.10 ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, 
CY 

35  15281 019259 STORVAS 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

36  15282 019260 RANOPROST 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

37  15283 019262 ORZAPIN 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

38  15286 019258 SERLIFT 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

39  15302 019128 ACAŞ 2016.04.12 FRUCTALIA S.R.L., societate comercia-
lă, MD 

40  15303 019129 ERSA 2016.04.12 FRUCTALIA S.R.L., societate comercia-
lă, MD 

41  15304 019155 Chocolate 
BLACK LABEL SERIES 

2016.04.10 LG Electronics Inc., KR 

42  15305 019157 JANUVIMET 2016.04.10 Merck Sharp & Dohme Corp., US 

43  15306 019243 HISTAC 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

44  15307 019244 KETANOV 2016.04.27 S.C. TERAPIA S.A., RO 

45  15308 019246 NORBACTIN 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

46  15309 019247 PIOGLAR 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

47  15310 019248 OFRAMAX 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

48  15311 019249 PEPFIZ 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

49  15312 019250 PYLOBACT 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

50  15313 019254 RANSELEX 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

51  15314 019256 ZANOCIN 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

52  15315 019257 OLESAN 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

53  15403 019192 AXN SCI FI 2016.04.21 AXN Network, Inc., corporaţie din statul 
New York, US 

54  15404 019198 БАРЕНЦЕВ 2016.04.27 Obschestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostju "Kompania Zolotoi 
Terem", RU 

55  15405 019212 VLANIX - SM 2016.04.27 VLANIX-SM S.R.L., MD 

56  15406 019145 aspera 2016.04.05 WHIRLPOOL S.A., BR 

57  15407 019144 Embraco 2016.04.05 WHIRLPOOL S.A., BR 

58  15408 019233 BRUSTAN 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

59  15409 019235 CIFRAN 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

60  15410 019236 CANDESAR 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 
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61  15411 019238 KLABAX 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

62  15412 019266 DONERUM 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

63  15413 019280 BOSATRIA 2016.04.28 Glaxo Group Limited, GB 

64  15414 019283 DORCO 2016.04.28 Dorco Co., Ltd., KR 

65  15428 019143 PS 
PANEL - SISTEM 

2016.04.07 LIGA - 2 S.A., MD 

66  15429 019142 Офтаквикс 2016.04.04 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMI-
TED, JP 

67  15430 019140 VIDELLA 2016.04.04 DECORA S.A., PL 

68  15442 019132 ÖZISIC 2016.04.12 FRUCTALIA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

69  15443 019139 ARBITON 2016.04.04 DECORA S.A., PL 

70  15456 019152 S&S  
SERVICE & SERVICE 

2016.04.10 PITEXIM S.R.L., MD 

71  15463 019224 O'Karto 2016.04.27 ORION Corporation, KR 

72  15464 019223 TaBon 2016.04.27 ORION Corporation, KR 

73  15465 019222 Marcă figurativă 2016.04.27 ORION Corporation, KR 

74  15486 019113 ProntoWash 2016.04.07 PRONTO WASH S.A., corporaţie  
organizată şi existentă conform legilor 
statului Argentina, AR 

75  15487 019114 Sushi STUDIYA 2016.04.06 Tovaristvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu 
"UCRMOREPRODUCT", UA 

76  15488 019115 Sounds good! 2016.04.03 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

77  15489 019116 Sună bine! 2016.04.03 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

78  15490 019117 Хорошо звучит! 2016.04.03 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

79  15491 019118 TON-TON 2016.04.03 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

80  15495 019146 Embraco aspera 2016.04.05 WHIRLPOOL S.A., BR 

81  15496 019147 JANUMET 2016.04.05 Merck Sharp & Dohme Corp., US 

82  15497 019149 ALO 2016.04.10 ALO S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

83  15499 019151 winsa 2016.04.06 Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim 
Şirketi, TR 

84  15500 019159 LIDO 2016.04.11 LIDOLUX S.R.L., societate comercială, 
MD 

85  15501 019161 Campbell's 2016.04.11 Campbell Soup Company, US 

86  15502 019163 E 2016.04.11 ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, 
CY 

87  15503 019166 LAMISIL ONCE 2016.04.12 NOVARTIS AG, CH 

88  15504 019141 Persol 2016.04.04 LUXOTTICA GROUP S.P.A., IT 

89  15505 019239 INVORIL 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

90  15506 019240 FENULES 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

91  15507 019241 FENULES BABY 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

92  15508 019264 LACERAN 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

93  15509 019167 FIGARO 2016.04.13 ALEXEI Serghei, MD 

94  15510 019169 MISTER DOG 2016.04.14 GORELOV Vladislav, MD 

95  15511 019174 ATRIANCE 2016.04.14 GlaxoSmithKline LLC, US 

96  15512 019175 PIBOSYNC 2016.04.14 GlaxoSmithKline LLC, US 

97  15513 019176 4everMusic 2016.04.20 TUTUN-CTC S.A., MD 

98  15514 019179 Marcă figurativă 2016.04.17 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company organized  
and existing under the laws  
of the State of Delaware, US 

99  15515 019185 ЛИНОКРОМ / LINOCROM 2016.04.19 TechnoNICOL, Zakrytoe Aktsionernoe 
obschestvo, RU 
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100  15516 019186 БИКРОЭЛАСТ / 
BICROELAST 

2016.04.19 TechnoNICOL, Zakrytoe Aktsionernoe 
obschestvo, RU 

101  15517 019188 УНИФЛЕКС / UNIFLEKS 2016.04.19 TechnoNICOL, Zakrytoe Aktsionernoe 
obschestvo, RU 

102  15518 019193 AXN CRIME 2016.04.21 AXN Network, Inc.,  
corporaţie din statul New York, US 

103  15519 019194 SUPER 8 2016.04.21 Super 8 Motels, Inc., US 

104  15520 019200 GRĂUNCIOR 2016.04.28 JARDAN Vladimir, MD 

105  15521 019227 Choco Boy 2016.04.27 ORION Corporation, KR 

106  15522 019228 Tonk 2016.04.27 ORION Corporation, KR 

107  15523 019138 BusinessClass  
знамя новой молдавской 

буржуазии 

2016.04.03 SÎRBU Angela, MD 

108  15524 019265 RALENOST 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

109  15525 019267 RANTOPIR 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

110  15526 019269 ARIS 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

111  15527 019270 CEPODEM 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

112  15528 019271 BOLISTOP 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

113  15530 019284 CONCHA Y TORO 2016.04.28 VINA CONCHA Y TORO S.A., CL 

114  15531 019285 NEXTIRAONE 2016.04.28 Nextiraone, LLC, US 

115  15543 019091 Carpaţi  
Green  
Ţigarete  

originale româneşti 

2016.04.05 SC GALAXY TOBACCO S.A., RO 

116  15544 019096 Natur Red 2016.04.05 SC GALAXY TOBACCO S.A., RO 

117  15545 019095 Natur Orange 2016.04.05 SC GALAXY TOBACCO S.A., RO 

118  15546 019097 Natur Blue 2016.04.05 SC GALAXY TOBACCO S.A., RO 

119  15561 019182 JOGA 2016.04.18 Google Inc., US 

120  15566 019277 VDK 2016.04.28 AUK HOLDINGS LIMITED, CY 

121  15567 019276 FUNKY JUZ 2016.04.28 AUK HOLDINGS LIMITED, CY 

122  15603 019154 M.video 2016.04.10 COJOCARU Ruslan, MD 

123  15604 019170 РЕМСТАНОК 2016.04.19 REMSTANCOM S.R.L., societate co-
mercială, MD 

124  15605 019180 36,6 2016.04.18 COJOCARU Ruslan, MD 

125  15606 019184 БИКРОСТ/ BICROST 2016.04.19 TechnoNICOL, Zakrytoe Aktsionernoe 
obschestvo, RU 

126  15608 019231 Bio chew 2016.04.27 ORION Corporation, KR 

127  15660 019150 H4 2016.04.06 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company organized  
and existing under the laws of the State  
of Delaware, US 

128  15663 019181 DOMINATOR MEGA 2016.04.18 Dow AgroSciences LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, US 

129  15734 019168 primecapital  
CREDITE PENTRU  

LOCUINŢE 

2016.04.19 Prime Capital S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 

130  15735 019171 ACG 2016.04.14 Nike International LTD  
(a Bermuda corporation), US 

131  15736 019172 ACG 2016.04.14 Nike International LTD  
(a Bermuda corporation), US 

132  15737 019173 whitechocolate 2016.04.14 LG Electronics Inc., KR 

133  15738 019177 MAKE EVERY DROP 
COUNT 

2016.04.17 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 

134  15739 019178 CADILLAC 2016.04.17 GENERAL MOTORS LLC,  
a limited liability company organized  
and existing under the laws of the State  
of Delaware, US 
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135  15740 019189 ТЕХНОЭЛАСТ / 
TECHNOELAST 

2016.04.19 TechnoNICOL, Zakrytoe Aktsionernoe 
obschestvo, RU 

136  15744 019216 Marcă figurativă 2016.04.27 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 

137  15745 019217 PÎINEA NOASTRĂ 2016.04.28 Ideea-Prim S.R.L., societate comercială, 
MD 

138  15869 019209 BURLUI 2016.04.05 ENTEH S.A., MD 

139  15941 019165 LITTLE WALKERS 2016.04.12 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC., US 

140  16033 019123 GERMANOS 2016.04.03 COJOCARU Andrian, MD 

141  16034 019221 Choco Diva 2016.04.27 ORION Corporation, KR 

142  16035 019226 Zangle 2016.04.27 ORION Corporation, KR 

143  16036 019229 POCA 2016.04.27 ORION Corporation, KR 

144  16038 019242 GATINOVA 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

145  16039 019245 LOXOF 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

146  16059 019153 SlaideR 2016.04.11 GOGOL Andrei, MD 

147  16178 019253 REVITAL 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

148  16180 019261 SYNERPEN 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

149  16209 019089 Evroseti 
legătura adevereşte  

mijloacele 

2016.04.10 ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, 
CY 

150  16312 019230 Goute 2016.04.27 ORION Corporation, KR 

151  16313 019234 COLDACT FLU PLUS 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

152  16511 019232 ALTIVA 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

153  16553 019263 TORASEN 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

154  16566 019164 EXPRESS 2016.04.12 Otis Elevator Company, US 

155  16567 019183 LAURA 2016.04.19 VA.BAN.EST - 1 S.R.L.,  
societate comercială, MD 

156  16568 019207 aquarelle kids 
первый женский журнал 

молдовы 

2016.04.05 AQUARELLE S.R.L., MD 

157  16569 019214 CASA MODERNĂ 2016.04.28 VICOM S.R.L., firmă, MD 

158  16570 019237 COLDACT LOR PILLS 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

159  16571 019251 REFLIN 2016.04.27 RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 
IN 

160  16572 019281 COBOSEQ 2016.04.28 Glaxo Group Limited, GB 

161  17045 019199 BIFIDOC 2016.04.28 JARDAN Vladimir, MD 

162  17077 019195 NAZOL ALLERGO 2016.04.25 Bayer Consumer Care AG, CH 

163  17078 019196 НАЗОЛ АЛЛЕРГО 2016.04.25 Bayer Consumer Care AG, CH 

164  17158 019162 uroset 2016.04.11 ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, 
CY 

165  17378 019099 ПРОСТО РАДИО 2016.04.04 TELEDIXI S.R.L., MD 

166  17379 019098 PROSTO RADIO 2016.04.04 TELEDIXI S.R.L., MD 
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FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
(numărul desenului şi modelului industrial), data adoptării hotărârii de respingere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(20) 
(numărul desenului şi modelului 

industrial) 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2014 0072 2014.11.26 2 (17, 24) 2015.10.27 2/2015 

 
 
 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al c ăror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de gra ţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007  

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expi-
rării termenului  
de valabilitate 

1 SOCOLNIC Denis, MD 
Bd. Traian nr. 23, bloc 1, ap. 124,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

1283 f 2010 0049 2010.04.26 2015.04.26 

2 VORNICOGLO Hristofor, MD 
Str. 31 August 1989 nr. 79, bloc 1, ap. 16,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

1288 f 2010 0047 2010.04.21 2015.04.21 

3 CRÎMSCHI Denis, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 156,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

1293 f 2010 0044 2010.04.06 2015.04.06 

4 BULAI Natalia, MD 
Bd. Moscova nr. 28, ap. 51,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

1332 f 2010 0051 2010.04.28 2015.04.28 

5 PEGAS S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ  
DE PRODUCŢIE, MD 
Str. Petricani nr. 174,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

1355 f 2010 0046 2010.04.19 2015.04.19 

 



1
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VII 
Comisia de contesta ţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de contestaţii a AGEPI. 

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals 

Board of AGEPI. 
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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în luna octombrie 2015, în privin ţa cărora  

procedura a fost finalizat ă  
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 

titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 
Pentru starea ta 

de bine. 
 

034286 
2013.12.23 

 
GELIBERT S.R.L., 

MD 

GELIBERT S.R.L., 
MD 

2015.08.25 
Împotriva 

Deciziei prin 
care s-a 

considerat 
retrasă 

cererea de 
înregistrare  

a mărcii  

2015.10.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din  2015.06.25. 
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. 

2 Marcă naţională 
 

Un plus de gust, 
un plus de 
energie! 

 
034287 

2013.12.23 
 

GELIBERT S.R.L., 
MD 

GELIBERT S.R.L., 
MD 

2015.08.25 
Împotriva 

Deciziei prin 
care s-a 

considerat 
retrasă 

cererea de 
înregistrare  

a mărcii 

2015.10.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.06.25. 
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. 
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3 Marcă naţională 

 
 

035530 
2014.07.25 

 
BOIAR GRUP 

S.R.L., MD 

BOIAR GRUP 
S.R.L., MD 

2015.07.29 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.10.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.06.26 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 33.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă naţională 

 
 

033784 
2013.09.16 

 
ARHIULIUC 
Dumitru, MD 

ARHIULIUC 
Dumitru, MD 

2015.09.07 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.10.26 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.07.07 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru serviciile "activităţi sportive" din clasa 
41. Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale "SPORT", "4", "life" luate 
în parte. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă naţională 
 

PENECRETE 
MORTAR 

 
034518 

2014.01.20 
 

Penetron 
International Ltd., 

US 

Penetron 
International Ltd., 

US 

2015.08.24 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.10.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.06.24 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse: "produse chimice 
destinate industriei construcţiilor, şi anume, 
mortarelor" din clasa 01 şi "mortar, inclusiv 
mortar de ciment pentru construcţii, mortar 
adeziv folosit în construcţii, mortar pentru 
echilibrarea betonului, mortare rezistente la 
apă, mortare pentru renovare, izolare, 
etanşarea betonului, structurilor de bloc şi a 
suprafeţelor" din clasa 19. Dreptul exclusiv nu 
se va extinde asupra elementului "MORTAR". 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marcă naţională 

 
033972 

2013.11.06 
 

Spirits 
International  B.V., 

a company 
organized under 
the Laws of The 
Netherlands, LU 

Spirits 
International  B.V., 

a company 
organized under 
the Laws of The 
Netherlands, LU 

2015.09.07 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.10.26 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 arhivă. 
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7 Marcă naţională 

 
 

035886 
2014.10.02 

 
INTEL 

CORPORATION, 
corporaţie 
organizată  
şi existentă 

conform legilor 
statului Delaware, 

US 

INTEL 
CORPORATION, 

corporaţie 
organizată  
şi existentă 

conform legilor 
statului Delaware, 

US 

2015.09.10 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2015.10.26 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.09.04 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasele 
09, 10, 25 şi pentru următoarele produse din 
clasa 14: "Ceasuri, metale preţioase, pietre şi 
pietre preţioase care încorporează funcţii de 
monitorizare şi raportare a datelor în urma 
solicitării unei activităţi sportive, cum ar fi 
ritmul cardiac, pulsul, temperatura, 
transpiraţia, timpul, distanţa, ritmul, caloriile 
arse, informaţia despre somn, precum şi 
informaţiile cumulative de activitate; ceasuri 
care colectează, păstrează, transferă şi fac 
schimbări de date pe calculatoare, asistenţi 
personali digitali, telefoane inteligente şi 
aplicaţii software şi interfeţe prin intermediul 
Internetului şi reţelelor de calculatoare şi de 
comunicaţii electronice".  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă naţională 

 
 

035108 
2014.05.13 

 
BODRUG Ion, MD 

BODRUG Ion, MD 2015.09.30 
Împotriva 

Deciziei prin 
care s-a 

considerat 
retrasă 

cererea de 
înregistrare  

a mărcii 

2015.10.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.08.21. 
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. Înlesnirile prevăzute se aplică 
şi persoanelor fizice. 

9 Marcă naţională 
 

JOBI 
 

035060 
2014.05.06 

 
CEPOI Victor, MD 

CEPOI Victor, MD 2015.07.27 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2015.10.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.05.22 şi 
se accept ă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse: "maşini, cu excepţia 
sculelor electrice pentru construcţii sau 
ambarcaţiuni, utilajelor pentru construcţie, 
pompelor; motoare (cu excepţia motoarelor 
pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de 
transmisie (cu excepţia celor pentru vehiculele 
terestre); scule de mână, altele decât cele 
acţionate manual; portscule (organe de maşini); 
unelte (organe de maşini); incubatoare pentru 
ouă; distribuitoare automate" din clasa 07; 
"unelte de mână şi instrumente, acţionate 
manual; arme albe; aparate de ras" din clasa 
08; "aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
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control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente; aparate şi 
instrumente pentru conducerea, distribuirea, 
transformarea, acumularea, reglarea sau 
comanda curentului electric; aparate pentru 
înregistrarea, transmiterea, reproducerea 
sunetului sau imaginilor; suporturi de 
înregistrare magnetice, discuri acustice; 
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de 
stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu 
preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea 
informaţiei, calculatoare; software de 
calculatoare" din clasa 09; "cauciuc, gutapercă, 
gumă, azbest, mică şi produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; material de 
ambalare, etanşare şi izolare, conducte flexibile 
nemetalice" din clasa 17 şi pentru produsele 
"ustensile şi recipiente pentru menaj sau 
bucătărie; bureţi; material pentru curăţare; 
bureţi metalici" din clasa 21.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

10 Marcă naţională 

 
 

035236 
2014.06.02 

 
GROIAN Nicolae, 

MD 

GROIAN Nicolae, 
MD 

2015.07.27 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.10.27 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.05.29. 
3. Se transmite  dosarul în arhivă. 

11 Marcă naţională 
 

NORITAKE 
 

035470 
2014.07.14 

 
NORITAKE CO., 

LIMITED, JP 

NORITAKE CO., 
LIMITED, JP 

2015.09.04 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.10.27 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.07.14 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 05: 
"materiale stomatologice şi preparate 
farmaceutice pentru uz dentar; remedii de uz 
dentar".  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

12 Marcă naţională 

 
034787 

2014.03.17 
 

DOTCHIRNE 
PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA 
KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

DOTCHIRNE 
PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA 
KORPORATZIA 
"ROSHEN"", UA 

2015.07.14 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.10.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.05.22 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 30.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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13 Marcă 
internaţională 

 
BALLET 

 
IR 736 106 
2000.05.16 

 
ZAO International 

Paper, RU 

ZAO International 
Paper, RU 

2014.08.28 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.10.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.06.23 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasa 16.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

14 Marcă 
internaţională 

 
IR 1195002 
2013.12.17 

 
Dochirnie 

Pidpryiemstvo 
"Kondyterska 
korporatsiia 

"Roshen", UA 

Dochirnie 
Pidpryiemstvo 
"Kondyterska 
korporatsiia 

"Roshen", UA 

2015.07.14 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.10.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.05.19 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele "bomboane jeleu" din clasa 30.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

15 Marcă 
internaţională 

 
HAMPSTEAD 

 
IR 888 489 
2006.04.12 

 
LIDL STIFTUNG & 

CO. KG, DE 

LIDL STIFTUNG & 
CO. KG, DE 

2015.08.06 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.10.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.06.08 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasa 33.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

16 Marcă 
internaţională 

 
PAGES 

 
IR 874 009 
2005.09.02 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2015.09.04 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.10.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.06.16 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 09: "software 
de calculator pentru crearea, redactarea şi 
imprimarea documentelor compuse din text şi 
grafice şi programe utilitare destinate utilizării 
împreună cu acestea". 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

17 Marcă 
internaţională 

 
ASME 

 
IR 1184528 
2013.06.19 

 
The American 

Society of 
Mechanical 

Engineers, US 

The American 
Society of 

Mechanical 
Engineers, US 

2015.06.12 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2015.10.27 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.03.12 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate 
în cerere din clasele 09, 16, 35, 41 şi pentru 
următoarele servicii din clasa 42: "Indicarea 
calităţii de membru al organizaţiei solicitante 
(termen (i) prea vag (i) în opinia Biroului 
Internaţional - regula 13.2) b) din 
Regulamentul de executare comun); expertiza 
şi evaluarea serviciilor producătorilor, 
fabricanţilor, designerilor, companiilor de 
inspecţie şi a personalului în conformitate cu 
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codurile şi standardele în domeniul ingineriei, 
tehnologiei şi ştiinţei, cu excepţia studiilor de 
proiecte tehnice, proiectării documentaţiei 
tehnice cu privire la sistemele de eşapament 
ale motoarelor cu ardere internă; emiterea 
certificatelor şi aprobărilor în conformitate cu 
rezultatele expertizei şi evaluării". 
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 executarea Deciziei Cur ţii Supreme de Justi ţie 
din 22.07.2015 privind men ţinerea Hot ărârii Cur ţii de Apel 
Chişinău din 05.03.2015 privind constatarea notoriet ăţii 

mărcii verbale ”Sudzucker Moldova” din 01.02.2011,  
după Î.M. ” Sudzucker Moldova” S.A. 

 
Întru executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 22.07.2015 privind menţinerea Hotărârii 

Curţii de Apel Chişinău din 05.03.2015, în pricina civilă la cererea Î.C.S. ”Moldova Zahăr” S.R.L. şi Krajowa 
Spolka Cukrowa S.A. către Î.M. ”Sudzuker Moldova” S.A., intervenient accesoriu AGEPI privind declararea 
nulităţii mărcii nr. 23458 şi cererea reconvenţională depusă de Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. către 
Krajowa Spolka Cukrowa S.A., Î.C.S. ”Moldova Zahăr” S.R.L., intervenient accesoriu AGEPI privind 
constatarea notorietăţii mărcii, în temeiul art. 327 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor:    

- se consideră notorie pe teritoriul Republicii Moldova marca Sudzucker Moldova pentru produsele şi 
serviciile din clasele 30 şi 35, după Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A., începând cu data de 1 februarie 2011; 

- se introduc în Registrul Mărcilor Notorii şi în Baza de Date „Mărci Naţionale” datele referitoare la 
marca notorie Sudzucker Moldova. 

 
 
 

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 Încheierii Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1599/15 din 16.10.2015 
privind asigurarea executării documentului executoriu nr. 2c-158/15 din 12.06.2015 emis de jud. Botanica, 
mun. Chişinău şi aplicarea interdicţiei pe bunurile debitorului „Lion-Gri” S.R.L., întreprindere mixtă Moldova-
SUA, c/f 1002600031009:  

- se menţine interdicţia asupra mărcilor nr. R 9659, nr. 13709, nr. 13710, nr. 13844, nr. 13994,  
nr. 13995, nr. 13996, nr. 16026, înregistrate pe numele titularului „Lion-Gri” S.R.L., întreprindere mixtă 
Moldova-SUA, c/f 1002600031009, aplicat 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. 

 
 
 

Cu privire la men ţinerea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului 

Colegiul Na ţional de Viticultur ă şi Vinifica ţie din Chi şinău 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-854/2015 din 
20.10.2015, cu privire la executarea documentului executoriu nr. 2-2044/15 din 15.01.2015, emis de 
Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului Colegiul Naţional 
de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, IDNO 1003600075444: 

- se menţine sechestrul asupra mărcii nr. R 5899 din 16.04.1996, înregistrată pe numele titularului 
Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, Str. Grătieşti nr. 1, MD-2050, Stăuceni, Chişinău, 
Republica Moldova, aplicat conform: 

- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 124 din 08.07.2014, în temeiul Încheierii Executorului 
judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-626/14 din 24.06.2014; 

- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 58 din 27.03.2015, în temeiul Încheierii Executorului 
judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-553/15 din 02.03.2015; 
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- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 83 din 06.05.2015, în temeiul Încheierii Executorului 
judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-609/15 din 20.04.2015. 

- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 137 din 31.07.2015, în temeiul Încheierii Executorului 
judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/789/15 din 24.07.2015. 

 
 
 
Cu privire la executarea Deciziei Cur ţii Supreme de Justi ţie 
din 07.10.2015 privind men ţinerea Hot ărârii Cur ţii de Apel  

Chişinău din 25.05.2015 privind constatarea notoriet ăţii m ărcii 
interna ţionale “BOSS” dup ă HUGO BOSS Trade Mark  

Management GmbH & Co. KG 
 

Întru executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 07.10.2015 privind menţinerea Hotărârii 
Curţii de Apel Chişinău din 25.05.2015, în pricina civilă la cererea The HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG împotriva lui Paladi Oleg, intervenient accesoriu AGEPI privind constatarea 
notorietăţii mărcii verbale internaţionale BOSS nr. IR 483341 din 01.01.2005, în temeiul art. 327 al Legii  
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor:  

- se consideră notorie pe teritoriul Republicii Moldova marca internaţională BOSS nr. IR 483341 din 
08.02.1984, după compania HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 
12 72555 Metzingen, Germania începând cu data de 1 ianuarie 2005; 

- se introduc în Registrul Mărcilor Notorii şi în Baza de Date „Mărci Naţionale” datele referitoare la 
marca notorie BOSS. 

 
 
 
Cu privire la executarea Încheierii Colegiului civi l, comercial 

şi de contencios administrativ al Cur ţii Supreme de Justi ţie din 
18.02.2015 şi a Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios 

administrativ l ărgit al Cur ţii Supreme de Justi ţie din 28.10.2015 
privind casarea Hot ărârii Cur ţii de Apel Chi şinău din 01.12.2006 

referitor la marca verbal ă „AQUAPHOR” 
 

Întru executarea Încheierii Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme 
de Justiţie din 18.02.2015 prin care s-a dispus admiterea cererii de revizuire declarată de Agentul 
Guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, s-a casat Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 
15.03.2007 şi s-a reţinut pricina pentru examinarea recursului în Curtea Supremă de Justiţie; şi a Deciziei 
Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 28.10.2015 
privind admiterea recursului şi casarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 01.12.2006, la cererea de 
chemare în judecată depusă de SRL „AQUAPHOR”, RU, intervenient principal Societatea pe Acţiuni de tip 
închis „AQUAPHOR MARKETING”, RU împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(AGEPI), intervenient accesoriu Galupa Dumitru cu privire la apărarea numelui comercial şi contestarea 
actului administrativ:  

- se anulează hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 20.04.2006 privind respingerea contestaţiei 
SRL „AQUAPHOR”, RU, împotriva deciziei AGEPI din 22.03.2006 de înregistrare a mărcii verbale 
„AQUAPHOR” nr. depozit 015329 din 24.08.2004 pe numele solicitantului Galupa Dumitru; 

- se anulează decizia AGEPI din 22.03.2006 privind înregistrarea mărcii verbale  „AQUAPHOR”  
nr. depozit 015329 din 24.08.2004 pe numele solicitantului Galupa Dumitru; 

- se abrogă Ordinul Directorului General AGEPI nr. 102 din 13.07.2007 „Cu privire la executarea 
Deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 15.03.2007 referitoare la cererea de înregistrare a mărcii verbale 
AQUAPHOR cu numărul de depozit 015329 din 24.08.2004”. 
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Cu privire la ridicarea sechestrului 

asupra obiectelor de proprietate intelectual ă 
înregistrate pe numele titularului SA  

„FABRICA DE VIN COJU ŞNA”  
 

Întru executarea Încheierii Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 31.03.2014 (dosarul nr. 2c-
299/12), privind iniţierea procedurii de faliment în privinţa debitorului SA „FABRICA DE VIN COJUŞNA”, 
IDNO 1003600087139, şi în baza cererii lichidatorului SA „FABRICA DE VIN COJUŞNA”, Î.I. Muntean Oleg 
din 11.11.2015: 

- se ridică sechestrul aplicat asupra mărcilor nr. R 4983, nr. R 6287, nr. R 6288, nr. R 6289, nr. R 
6290, nr. R 6291, înregistrate pe numele titularului SA „FABRICA DE VIN COJUŞNA”, IDNO 
1003600087139, în baza Încheierii executorului judecătoresc Cornelia Balan nr. 075-495/2012 din 
22.06.2012, prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 120 din 05.07.2012.  

- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al mărcilor sus-menţionate, inclusiv transmiterea 
drepturilor asupra acestora. 
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XI 
Materiale de informare 

din domeniul propriet ăţii intelectuale / 
Intellectual property information 

materials 
 

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, 
texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor 
regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte materiale de 
informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 

 
The section insert information on intellectual property protection in the Republic of Moldova, 

texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is party, of the 
regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO standards; other 
information materials in the field of intellectual property protection. 
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OMPI INFORMEAZĂ 
 
 
 

ADERĂRI LA TRATATELE INTERNA ŢIONALE  
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 

 
Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid 

privind înregistrarea interna ţional ă a mărcilor 
 

Tratatul de la Beijing privind interpret ările audiovizuale 
La 4 septembrie 2015 Republica Moldova  a depus instrumentele de ratificare a Tratatului 

de la Beijing privind interpretările audiovizuale, adoptat la Beijing la 24 iunie 2012. 
Data de intrare în vigoare a Tratatului de la Beijing va fi notificată odată cu suplinirea 

numărului necesar de ratificări şi aderări, stabilit în conformitate cu articolul 26 al Tratatului. 
 

∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 
 

La 19 octombrie 2015 Federa ţia Rus 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. 

 
 
 
 

UPOV INFORMEAZĂ 
 

Conven ţia interna ţional ă pentru protec ţia noilor soiuri de plante 
 

La 22 octombrie 2015 Republica Unit ă Tanzania  a depus instrumentele de aderare la 
Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la 
Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991.  

Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante va intra în vigoare cu privire 
la Republica Unită Tanzania cu începere de la 22 noiembrie 2015. La aceeaşi dată, Republica Unită 
Tanzania va deveni stat membru al Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante.  
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Simplifi carea procedurii de înregistrare a obiectelor
de proprietate intelectuală

 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală s-a aliniat 

politicii Guvernului Republicii Moldova privind simplifi carea 

accesului cetăţenilor la serviciile prestate de către autorităţile 

publice şi a lansat serviciul web “Depunerea on-line a cererilor de înregistrare a obiectelor de 

proprietate intelectuală”. Scopul platformei este de a oferi servicii de calitate cetăţenilor şi mediului 

de afaceri din ţară şi din străinătate, în procesul de înregistrare a mărcilor, invenţiilor, desenelor 

industriale, operelor, fonogramelor şi altor obiecte de proprietate intelectuală. 

Avantajele serviciului constau în depunerea cererilor de înregistrare la orice oră şi în orice zi 
a săptămânii. Sistemul permite comunicarea la distanţă, fără ca solicitantul sa se deplaseze la sediul 
AGEPI. Utilizatorul dispune de acces securizat şi de garanţia confi denţialităţii datelor. În plus, serviciul 
de depunere on-line a cererilor permite administrarea efi cientă a timpului şi reducerea cheltuielilor 
personale. 

Solicitanţilor, utilizatori ai sistemului informaţional, li se oferă posibilitatea alegerii modului de 
semnare a cererilor de înregistrare şi a documentelor aferente, şi anume prin semnătura e-AGEPI, 
semnătura digitală, semnătura mobilă sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MSign. 

Utilizatorii serviciului benefi ciază şi de un sistem modern de plată a serviciilor AGEPI, inclusiv 
prin card bancar, din avans, în numerar sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MPay. Important 
este faptul că solicitantului nu i se reţine niciun comision suplimentar, în legătură cu utilizarea sistemului 
de depunere on-line. 

De asemenea, au fost elaborate Ghidul de utilizare a serviciului, care oferă instrucţiuni practice 
pentru comoditatea operării în cadrul sistemului, Ghidul de depunere on-line a cererilor OPI, Ghidul de 

achitare on-line a tarifelor şi Ghidul mandatarului autorizat.

Serviciul poate fi  accesat prin următoarele modalităţi: www.e-agepi.md şi prin www.servicii.
gov.md 
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Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  consultat gratuit la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii 
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/md/publishing/bopi.php 

Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală poate fi  procurat la AGEPI. Persoanele interesate 
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.  

Abonarea la Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este 
nelimitată şi poate fi  efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

Ü BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI: 
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08 
fax: (022) 44-01-19
e-mail: offi ce@agepi.gov.md 
http://agepi.gov.md/ 
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