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

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

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

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

   

General information
The Offi  cial Bulletin of Intellectual Property contains diff erent information. 

Special sections are destined for inventions, plant varieties, trademarks, 

geographical indications, appellations of origin, industrial designs. 

Users of this information will be able to follow the legal regime of the applications requiring 

protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova. 

The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin are published 

offi  cial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the fi eld etc.

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 

товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

рисунков и моделей. Заинтересованные лица смогут проследить за юридическим статусом 

заявок на охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных 

в Республике Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает 

систематизированные ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются 

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

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadines
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de brevet de invenţie, brevetele şi 
brevetele de scurtă durată acordate, în special datele bibliografi ce, rezumatele şi, după caz, materialele 
grafi ce ale acestora, datele bibliografi ce referitoare la cererile de brevet european pentru care se solicită 
validarea în Republica Moldova şi la brevetele europene validate, precum şi listele brevetelor şi brevetelor 
de scurtă durată eliberate. 

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 aff orded 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 on patent applications, granted patents and short-term patents for 
invention, particularly bibliographic data, abstracts and, where appropriate, graphic materials thereof, 
bibliographic data on European patent applications for which validation in the Republic of Moldova 
is sought and on validated European patents, and lists of issued patents and short-term patents for 
invention.

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 изобретения, о предоставленных патентах 

на изобретения и краткосрочных патентах, в частности библиографические данные, рефераты 

и при необходимости их графические изображения, библиографические данные, относящиеся к 

заявкам на европейские патенты, валидация которых была испрошена в Республике Молдова, и 

к валидированным европейским патентам, а также перечни выданных патентов на изобретения и 

краткосрочных патентов на изобретения.

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

 Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год 
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(46) Data publicării traducerii revendicărilor cererii de brevet european

 Date of publication of the translation of the claims of an European patent application

 Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент

 Data publicării traducerii revendicărilor modifi cate  
         Date of publication of the translation of the amended claims

         Дата публикации перевода измененной формулы

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat

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

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента                                              

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

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

 maintained in its amended form

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента  

 в измененной форме 

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

(67)   Numărul cererii transformate şi data transformării

         Number of converted patent application and date of conversion

         Номер преобразованной заявки и дата преобразования  

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

Стандартом ST.3 ВОИС

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

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

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

         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    

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

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

        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 

(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european

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

          Дата публикации заявки о валидации европейского патента

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

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

         Number and fi ling date of the European patent application

         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 

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

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

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

PUBLICATE DE AGEPI

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

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI

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

ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

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

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

 1.1 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE

     CODES FOR PATENT DOCUMENTS

     КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

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

  or recognized priority date

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

  с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (bibliografi că) a documentului

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

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

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

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

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

  любой части документа

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

 – granted patent for invention, amended after opposition procedures

 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

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

  или признания патента недействительным 

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

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

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

C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modifi cări ale oricărei părţi a documentului

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

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

T1 – traducerea revendicărilor cererii de brevet european

     –  translation of the claims of a European patent application

     –   перевод формулы заявки на европейский патент

T2 –  traducerea fasciculului de brevet european validat

     – translation of the validated European patent specifi cation

     – перевод валидированного европейского патента

T3 –  Traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modifi cată

     –  Translation of the validated European patent specifi cation maintained in its amended form 

 – Перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в измененной форме

T4 – traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma limitată

 –  translation of the validated European patent specifi cation maintained in limited form 

 – перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в ограниченной  форме

T8 – traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi în pagina de capăt 

  (bibliografi că) a documentului

     –   corrected translation of the validated European patent specifi cation with corrections to the front 

  (bibliographic) page of the document

 – скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями 

  в титульном листе документа 

T9 – Traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi ale oricărei părţi a documentului

 – corrected translation of the validated European patent specifi cation with corrections  to any part of the document 

 – cкорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями в любой части 

документа

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

U0  – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată înainte de termenul legal 

  de 18 luni de la data de depozit sau data priorităţii recunoscute

  – short-term patent application published before the established term of 18 months 

  after the fi ling date or recognized priority date

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

срока с даты подачи или даты признанного приоритета

U1 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, împreună cu raportul de documentare

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

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

U2 – cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, fără raportul de documentare

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

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

U3 – raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie de scurtă durată (publicat ulterior publicării cererii)

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

 – отчет о поиске по заявке на краткосрочный патент на изобретение (опубликованный после публикации 

заявки)

Y – brevet de invenţie de scurtă durată acordat

 – granted short-term patent for invention

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

Y3 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurii de opoziţie

 – granted short-term patent for invention, amended after opposition procedure 

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный 

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate 

   Published patent applications 

   Опубликованные заявки на патент на изобретение

BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate       

 Published short-term patent applications 

   Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

BB2A Cereri de brevet european pentru care s-a solicitat validarea în Republica Moldova publicate 

   Published European patent applications for which validation in the Republic of Moldova has been requested 

   Опубликованные заявки на европейский патент, для которых была испрошена валидация в Республике

   Молдова

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

   Granted patents for invention 

   Предоставленные патенты на изобретения

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

  (bibliografi că) a  documentului

 – granted short-term patent for invention with corrections or amendments to the front 

  (bibliographic) page of the document

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 

  в титульном листе документа

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

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

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

части документа

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

page of the document

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

в титульном листе документа

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

 – issued or extended short-term patent for invention with corrections or amendments to any part of the document

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

любой части документа
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE (CIB)

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT PERFORMING  
OPERATIONS. TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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

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

AB1A   Lista cererilor de brevet de invenție divizionare 
  List of divisional patent applications  
  Перечень выделенных заявок на патент на изобретение

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

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

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

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

MM9Y Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
  Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention 
  Утеря прав, вытекающих из краткосрочного  патента на изобретение
    
ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată al căror termen de valabilitate a  fost prelungit
   List of short-term patents for invention whose term of validity has been extended

  Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

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

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

 

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

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

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

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

Описания к заявкам на патенты, рефераты которых опубликованы в BOPI, находятся в библиотеке 
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их  
копии. 

Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе предста-
вить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося 
предметом заявки на патент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

P

П 
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(21) a 2017 0076 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A01G 9/12 (2006.01) 
A01G 17/10 (2006.01) 

(22) 2015.02.06 
(85) 2017.09.04 
(86) PCT/IB2015/050900, 2015.02.06 
(87) WO 2016/124981 A1, 2016.08.11 
(71)(72) BORTOLUSSI Claudio, IT; BORTOLUSSI 

Franco, IT 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Arac mobil şi procedeu de susţinere şi 

formare a uneia sau mai multor ramuri la 

cultivarea plantelor 
(57) Invenţia se referă la un arac mobil şi la un 

procedeu de utilizare a acestuia, destinat 
pentru susţinerea şi reglarea creşterii unor 
specii de plante, cum ar fi viţa-de-vie sau al-
tele similare, la care cel puţin o parte a ramu-
rilor este îngropată în sol în timpul sezonului 
rece.  
Aracul mobil (1) constă dintr-un element de-
formabil (2), de care sunt legate ramurile, ce 
urmează a fi îngropate în sol, şi care conţine 
un prim capăt liber (3) şi un al doilea capăt (4) 
ancorat în sol. Primul capăt liber (3) este ex-
ecutat cu posibilitatea fixării fie în sol, fie de 
sârma orizontală, care susţine ramurile plantei 
cultivate. 

 
  Revendicări: 9 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Movable stake and method for supporting 

and training one or more branches in plant 
(57) The invention relates to a movable stake and 

a method of using it for supporting and mana-
ging the cultivation of plant species, such as a 
vineyard or the like, in which at least one part 
of the branches are buried in the soil during 
the cold season. 
The movable stake (1) consists of a deforma-
ble element (2) on which are fastened the 
branches to be buried and has a first free end 
(3) and a second end (4) anchored to the 
ground. The first free end (3) is suitable to be 
engaged either with the soil or with a horizon-
tal wire (11) that supports the branches of the 
plant being cultivated. 

 
  Claims: 9 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

 
 
 
 

(54) Подвижная подпорка и способ 

поддерживания и формирования одной 

или нескольких ветвей при выращи-

вании растений 

(57) Изобретение относится к подвижной под-
порке и к способу ее использования для 
поддерживания и управления ростом раз-
личных видов растений, таких как вино-
градная лоза или подобные растения, у ко-
торых, по меньшей мере, часть ветвей за-
капывают в грунт в холодное время года.  
Подвижная подпорка (1) состоит из де-
формируемого элемента (2), к которому 
подвязаны ветви, подлежащие закапыва-
нию в грунт, и который содержит первый 
свободный конец (3) и второй конец (4), за-
крепленный в грунте. Первый свободный 
конец (3) выполнен с возможностью за-
крепления либо в грунт, либо за горизон-
тальную проволоку, которая поддерживает 
ветви выращиваемого растения. 

 
 П. формулы: 9 
 Фиг.: 5 

 
 
 

 
(21) a 2017 0051 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A01N 25/30 (2006.01) 
(22) 2015.10.14 
(31) 62/063504 
(32) 2014.10.14 
(33) US 
(85) 2017.05.13 
(86) PCT/US2015/055578, 2015.10.14 
(87) WO 2016/061259 A1, 2016.04.21 
(71) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, 

PAWEŁ ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, PL 
(72) SWIETOSLAWSKI Janusz, PL; WIECZOREK 

Wojciech, PL; LISZKA Dawid, PL 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
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(54) Compoziţii de pesticide cu mod de acţiune 

fizic 

(57) Invenţia se referă la compoziţii pesticide ca-
pabile să asigure combaterea dăunătorilor şi 
patogenilor, cu mod de acţiune fizic. 
Conform unui aspect al invenţiei, compoziţia 
conţine surfactanţi trisiloxanici şi agenţi forma-
tori de matrice. Compoziţia indicată poate 
forma o matrice gel sau o matrice peliculă. 
Surfactanţii trisiloxanici pot fi selectaţi din gru-
pul, care constă din Silwet L-77, Silwet 408, 
Break-Thru S-240 şi Silibase 2848. Agenţii 
formatori de matrice ai compoziţiei pesticide 
sunt selectaţi dintr-un grup, care constă din 
săruri chitosan şi precursori sol-gel. 

 
  Revendicări: 31 

* 
*     * 

(54) Pesticidal compositions using a physical 

mode of action 
(57) The invention relates to pesticidal composi-

tions, capable of controlling pests and patho-
gens using a physical mode of action.  
Accordingly in one aspect of invention, the 
composition comprises trisiloxane surfactants 
and matrix-forming agents. The indicated 
composition may form a gel matrix or a film 
matrix. The trisiloxane surfactants may be se-
lected from the group, consisting of Silwet  
L-77, Silwet 408, Break-Thru S-240 and Sili-
base 2848. The matrix-forming agents of a 
pesticidal composition are selected from the 
group, consisting of chitosan salts and sol-gel 
precursors. 

 
  Claims: 31 

* 
*     * 

(54) Пестицидные композиции с физическим 

типом действия 
(57) Изобретение относится к пестицидным 

композициям, способным обеспечивать 
контроль вредителей и патогенов с 
физическим типом действия.  
Согласно одному аспекту изобретения, 
композиция содержит трисилоксановые 
поверхностно-активные вещества и фор-
мирующие матрицу агенты. Указанная 
композиция может формировать гелиевую 
матрицу или пленочную матрицу. Триси-
локсановые поверхностно-активные ве-
щества могут быть выбраны из группы, 
 
 
 
 

которая состоит из Silwet L-77, Silwet 408, 
Break-Thru S-240 и Silibase 2848. 
Формирующие матрицу агенты пестици-
дной композиции выбирают из группы, 
которая состоит из солей хитозана и золь-
гель прекурсоров. 

 
 П. формулы: 31 
 

 
(21) a 2016 0050 (13) A2 

(51) Int. Cl.: G03G 5/06 (2006.01) 
G03G 5/09 (2006.01) 
C08F 226/12 (2006.01) 
C07C 35/38 (2006.01) 
G03C 1/73 (2006.01) 

(22) 2016.05.10 
(71) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72) ROBU Ştefan, MD; POTLOG Tamara, MD; 

DRAGALINA Galina, MD; POPUŞOI Ana, 
MD; NASEDCHINA Nadejda, MD; DUCA 
Dumitru, MD; CHIRIŢA Arcadi, MD 

(54) Strat fotosensibil din copolimeri carbazolici 
(57) Invenţia se referă la domeniul nanomateriale-

lor polimerice şi a structurilor fotosensibile pe 
baza lor, care pot fi utilizate în optoelectronică 
pentru realizarea dispozitivelor fotovoltaice şi 
a purtătorilor de informaţie electrofotografică. 
Stratul fotosensibil din copolimeri carbazolici 
sensibilizat cu 2,4,7-trinitrofluorenonă conţine 
suplimentar ftalocianină de cupru în concen-
traţie de 10...50% mas. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Photosensitive layer of carbazole copoly-

mers  
(57) The invention relates to the field of polymeric 

nanomaterials and photosensitive structures 
based on them, which can be used in optoe-
lectronics to create photovoltaic devices and 
electrophotographic information carriers. 
The photosensitive layer of carbazole copol-
ymers sensitized with 2,4,7-trinitrofluorenone 
additionally comprises copper phthalocyanine 
in a concentration of 10-50 wt.%. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Фоточувствительный слой из карба-

зольных сополимеров 
(57) Изобретение относится к области поли-

мерных наноматериалов и фоточувстви-
тельных структур на их основе, которые 
могут быть использованы в оптоэлектрони-
ке для создания фотогальванических 
устройств и электрофотографических но-
сителей информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фоточувствительный слой из карбазоль-
ных сополимеров сенсибилизированный 
2,4,7-тринитрофлуореноном дополнитель-
но содержит фталоцианин меди в концен-
трации 10…50 мас. %. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă  
durată publicate / 

Published short-term patent applications / 
Опубликованные заявки на краткосрочные 

патенты 

 

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

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

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

 

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

scriptions 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 additional fee. 

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

 

убликация заявок на патент в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на условиях, 
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, общедо-
ступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 

Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе представить в 
AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося предметом 
заявки на патент. 
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(21) s 2017 0076 (13) U2 

(51) Int. Cl.: B41M 3/14 (2006.01) 
B41M 3/00 (2006.01) 
B41M 1/04 (2006.01) 
B41M 1/10 (2006.01) 
B41M 1/30 (2006.01) 

(22) 2015.11.30 

(31) u 2014 12871 

(32) 2014.12.01 

(33) UA 

(85) 2017.06.02 

(86) PCT/UA2015/000117, 2015.11.30 

(87) WO 2016/089339 A1, 2016.06.09 

(71)(72) MIROCHNIK Irina, LV 

(74) SOKOLOVA Sofia 

(54) Procedeu de autentificare a produselor de 

consum 

(57) Invenţia se referă la tehnologii care permit 

fiecărui cumpărător final să autentifice produ-

sele de consum livrate pe piaţă ca produse 

unice sau ca seturi de dimensiuni mici în pa-

chete flexibile. 

Procedeul de autentificare a produselor de 

consum constă în crearea prototipurilor infor-

maţionale digitale ale unor forme de imprima-

re, dintre care cel puţin unul conţine imagini 

digitale cu un şablon transparent color de 

mascare. Este produs un set de forme de im-

primare, care include cel puţin o formă pentru 

imprimarea şabloanelor transparente color de 

mascare menţionate. Fiecare imagine a unei 

mărci comerciale este aplicată pe un suport 

reflectorizant şi şablonul de mascare menţio-

nat se aplică pe fiecare imagine a mărci co-

merciale. 

 

Revendicări: 3 

Figuri: 4 

 

* 

*     * 

(54) Method for authentication of consumer 

goods 

(57) The invention relates to technologies that 

allow each end-user to authenticate consumer 

goods marketed as separate products or as 

small sets in flexible packages. 

The method for authentication of consumer 

goods consists in that digital informational 

prototypes of printing forms are created, at 

least one of which contains digital images of a  

 

 

 

 

 

 

 

transparent color masking pattern. A set of 

printing forms is produced, which includes at 

least one form for printing of said transparent 

color masking patterns. Each image of a 

trademark is applied to a light-reflecting sup-

port and said masking pattern is applied to 

each image of a trademark. 

 

Claims: 3 

Fig.: 4 

 

* 

*     * 

(54) Способ подтверждения подлинности 

потребительских товаров 

(57) Изобретение относится к технологиям, 

которые позволяют каждому конечному по-

купателю аутентифицировать потреби-

тельские товары, поставляемые на рынок в 

виде отдельных продуктов или в виде не-

больших наборов в гибких упаковках. 

Способ подтверждения подлинности по-

требительских товаров заключается в со-

здании цифровых информационных про-

образов печатных форм, по меньшей мере, 

один из которых содержит цифровые изоб-

ражения светопрозрачного цветного мас-

кировочного узора. Изготавливают набор 

печатных форм, который включает, по 

меньшей мере, одну форму для печати 

указанных маскировочных узоров. Каждое 

изображение товарного знака наносят на 

светоотражающую подложку, и указанный 

маскировочный узор накладывают на каж-

дое изображение товарного знака. 

 

П. формулы: 3 

Фиг.: 4 
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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 изоб-
ретений. 
 

 

O 

A 

Л 
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(11) 4525 (13) B1 

(51) Int. Cl.: A01N 43/56 (2006.01) 
A01N 53/00 (2006.01) 
A61K 31/22 (2006.01) 
A61K 31/415 (2006.01) 
A61K 47/14 (2006.01) 
A61K 47/20 (2006.01) 
A61P 33/00 (2006.01) 

(21) a 2014 0102 
(22) 2013.02.22 
(31) 61/602472 
(32) 2012.02.23 
(33) US 
(85) 2014.09.19 
(86) PCT/US2013/027312, 2013.02.22 
(87) WO 2013/126694 A1, 2013.08.29 
(71)(73) MERIAL INC., US 
(72)  SOLL Mark David, US; PATE James, US; 

BAKER Lisa A., US 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Compoziţii topice cu conţinut de fipronil 

şi permetrină şi metode de utilizare a lor 
(57) Invenţia se referă la medicina veterinară, în 

special la compoziţii farmaceutice utilizate 
pentru tratamentul şi/sau profilaxia infestării 
parazitare la animale. 
Obiectul invenţiei se referă la compoziţii topi-
ce foarte efective şi stabile care conţin 
permetrină, fipronil şi un sistem de solubiliza-
re, care este suficient pentru a solubiliza 
aceste ingrediente active şi a reduce tran-
sformarea fipronilului în sulfona acestuia, şi 
la utilizările lor în aplicaţii topice pe animale 
şi în mediul înconjurător. Compoziţiile utiliza-
te conţin aproximativ de la 30 până la 55% 
de masă de permetrină şi aproximativ de la 2 
până la 15% de masă de fipronil şi un sistem 
de solubilizare care conţine N-metilpirolidonă 
şi un glicol, eter glicolic, ester glicolic, ester 
al acidului gras sau ulei neutru, într-un raport 
de masă de la aproximativ 1:2,0 până la 
1:3,5 de glicol, eter glicolic, ester glicolic, es-
ter al acidului gras sau ulei neutru faţă de N-
metilpirolidonă. S-a constatat că substanţele 
active permetrina şi fipronilul la combinarea 
în cantităţile descrise posedă activitate 
repelentă îmbunătăţită neaşteptată împotriva 
muştei de grajd. Cu toate acestea, anume 
recepturile descrise în invenţie asigură sol-
vabilitatea şi stabilitatea, care menţin con-
centraţiile sinergice ale agenţilor după aplica-
rea pe animale. 

 
  Revendicări: 25 
  Figuri: 10 

* 
*     * 

(54) Topical compositions comprising fipronil 

and permethrin and methods of use 

(57) The invention relates to veterinary medicine, 
particularly to pharmaceutical compositions 
used for the treatment and/or prophylaxis of 
parasitic infestation in animals. 
The subject matter of the invention is di-
rected to stable, highly-effective topical for-
mulations comprising permethrin, fipronil and 
a solvent system that is sufficient to solubil-
ize these active ingredients and limit degra-
dation of fipronil to its sulfone, and their uses 
in topical applications on animals and the 
environment. Useful formulations comprise 
from about 30 to about 55% (w/w) permethrin 
and about 2 to 15% (w/w) fipronil and a sol-
vent system that comprises N-methyl pyrroli-
done and a glycol, glycol ether, glycol ester, 
fatty acid ester or neutral oil, in a weight ratio 
of from about 1:2.0 to about 1:3.5 glycol, gly-
col ether, glycol ester, fatty acid ester or neu-
tral oil to N-methyl pyrrolidone. These active 
ingredients when combined in the described 
amounts have been found to have unex-
pected enhanced repellent activity against 
stable fly. However, it is the formulations de-
scribed in the invention that provide solvency 
and stability that maintain synergistic con-
centrations after application on an animal. 

 
  Claims: 25 
  Fig.: 10 

* 
*     * 

(54) Топические композиции с содержанием 

фипронила и перметрина и методы их 

применения 
(57) Изобретение относится к ветеринарной 

медицине, в частности к фармацевтиче-
ским композициям, используемым для ле-
чения и/или профилактики паразитарных 
заражений у животных. 
Объект изобретения относится к стабиль-
ным, высокоэффективным топическим 
композициям, содержащим перметрин, 
фипронил и растворяющую систему, ко-
торая в достаточной степени растворяет 
указанныe активныe компоненты и огра-
ничивает превращение фипронила в со-
ответствующий сульфон, и к их примене-
нию в топических нанесениях на животных 
и в окружающей среде. Применяемые 
композиции содержат приблизительно от 
30 до 55 масс.% перметрина и приблизи-
тельно от 2 до 15 масс.% фипронила и 
растворяющую систему, которая включает 
в себя N-метилпирролидон и гликоль, 
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простой эфир гликоля, сложный эфир гли-
коля, эфир жирной кислоты или ней-
тральное масло в соотношении приблизи-
тельно от 1:2,0 до 1:3,5 по массе гликоля, 
простого эфира гликоля, сложного эфира 
гликоля, эфира жирной кислоты или 
нейтрального масла к N-метилпирроли-
дону. Было обнаружено, что активные 
вещества перметрин и фипронил при 
комбинировании в описанных количествах 
обладают неожиданно усовершенство-
ванной репеллентной активностью против 
жигалки осенней. Однако, именно описан-
ные в изобретении рецептуры обеспечи-
вают растворимость и стабильность, ко-
торые поддерживают синергические кон-
центрации агентов после нанесения на 
животных. 

 
 П. формулы: 25 
 Фиг.: 10 
 

 
(11) 4526 (13) B1 

(51) Int. Cl.: A61B 17/435 (2006.01) 
A61K 35/14 (2006.01) 
A61K 35/54 (2006.01) 
A61P 13/00 (2006.01) 
C12N 5/073 (2010.01) 
C12N 5/078 (2010.01) 

(21) a 2014 0060 
(22) 2012.11.21 
(31) 61/629,651; 13/655,257 
(32) 2011.11.23; 2012.10.18 
(33) US; US 
(85) 2014.06.20 
(86) PCT/US2012/066258, 2012.11.21 
(87) WO 2013/078312 A1, 2013.05.30 
(71)(73) MEZADATA MEDICAL IP HOLDING LLP, 

US 
(72)  FESKOV Alexander, UA; FESKOVA Irina, 

UA; ZHYLKOVA Ievgeniia, UA; ZHILKOV 
Stanislav, US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Metodă de fertilizare in vitro cu întârzierea 

transferului embrionar şi utilizarea celu-

lelor mononucleare din sângele periferic 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la o 
metodă de fertilizare in vitro cu întârzierea 
transferului embrionar şi utilizarea celulelor 
mononucleare din sângele periferic. 
Conform invenţiei, embrionul se implantează 
în uterul pacientei la cel puţin două luni, 
preferenţial pe parcursul a 3…12 luni, după 
extragerea ovulelor de la pacientă, cu scopul 
de a reduce riscul respingerii embrionului de 
către sistemul autoimunitar al pacientei şi de 

a creşte probabilitatea şi rezultatul sarcinii, 
totodată, înainte de implantarea embrionului, 
este pregătit endometrul uterului prin intro-
ducerea în uter a celulelor mononucleare din 
sângele periferic (PBMCs). De asemenea, 
metoda este combinată cu tehnici de 
crioprezervare, pentru păstrarea ovocitelor 
sau a embrionilor obţinuţi prin fertilizarea in 

vitro a pacientei. 
 
  Revendicări: 26 

* 
*     * 

(54) Method of in vitro fertilization with delay 

of embryo transfer and use of peripheral 

blood mononuclear cells 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to a method of in vitro fertilization with de-
lay of embryo transfer and use of peripheral 
blood mononuclear cells. 
According to the invention, the embryo is im-
planted into the uterus of a female patient at 
least two, and preferably 3..12 months after 
the eggs are retrieved from the patient in or-
der to reduce the risk of autoimmune rejec-
tion of the embryo by the patient’s autoim-
mune system and increase the probability 
and success of pregnancy and wherein prior 
to embryo implantation, the endometrium in 
the uterus is prepared for embryo implanta-
tion by introducing peripheral blood mononu-
clear cells (PBMCs) into the uterus. The pro-
cedure is also combined with cryopreserva-
tion techniques to preserve the oocytes or 
the in vitro fertilization-produced embryos of 
the patient. 

 
  Claims: 26 

* 
*     * 

(54) Метод оплодотворения in vitro с за-

держкой переноса эмбриона и исполь-

зовании мононуклеарных клеток пе-

риферической крови   

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к методу оплодотворения in 

vitro с задержкой переноса эмбриона и ис-
пользовании мононуклеарных клеток пе-
риферической крови. 
Согласно изобретению, эмбрион имплан-
тируют в матку пациентки не менее чем 
через два месяца, предпочтительно в те-
чение 3…12 месяцев после извлечения 
яйцеклеток от пациентки, с целью сниже-
ния риска отторжения эмбриона аутоим-
мунной системой пациентки и увеличения 
вероятности и результата беременности, 
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при этом до переноса эмбриона, подго-
тавливают эндометрий матки путем вве-
дения в матку мононуклеарных клеток пе-
риферической крови (МКПК). Также, ме-
тод комбинируется с методами криокон-
сервации для сохранения ооцитов или 
эмбрионов полученных при оплодотворе-
нии in vitro пациентки. 

 
 П. формулы: 26 
 

 
(11) 4527 (13) B1 

(51) Int. Cl.: A61K 31/175 (2006.01) 
A61K 31/295 (2006.01) 

(21) a 2017 0060 
(22) 2017.06.02 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  GULEA Aurelian, MD; USATAIA Irina, MD; 

GARBUZ Olga, MD; GRAUR Vasilii, MD; 
ŢAPCOV Victor, MD; GUDUMAC Valentin, 
MD 

(54) Utilizarea saliciliden-4-alil-S-metilizotiose-

micarbazidaţilor de fier(III) şi cobalt(III) în 

calitate de antioxidanţi 
(57) Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi 

anume la utilizarea în calitate de antioxidanţi 
a saliciliden-4-alil-S-metilizotiosemicarbazi-
daţilor de fier(III) şi cobalt(III) cu formula 
generală: 

X
M

N NH

HN N

OO

N

N

S

S

CH3

H3C

 
I-III 
I : M = Fe3+, X = Cl-; II : M = Fe3+, X = NO3

-; 
III : M = Co3+, X = NO3

-. 
Ei îşi pot găsi aplicare în medicină în calitate 
de substanţe, care inhibă procesele de oxi-
dare a moleculelor organice în corpul uman, 
cu o concentraţie de inhibare semimaximală 
IC50 de 0,5…0,7 µmol/L. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

 

(54) Use of salicylidene-4-allyl-S-methyliso-

thiosemicarbazidates of iron(III) and co-

balt(III) as antioxidants  
(57) The invention relates to chemistry and medi-

cine, namely to the use as antioxidants of 
salicylidene-4-allyl-S-methylisothiosemicarba-
zidates of iron(III) and cobalt(III) of general 
formula: 

X
M

N NH

HN N

OO

N

N

S

S

CH3

H3C

 
I-III 
I : M = Fe3+, X = Cl-; II : M = Fe3+, X = NO3

-; 
III : M = Co3+, X = NO3

-. 
They can be used in medicine as substances 
that inhibit the oxidative processes of organic 
molecules in the human body, with a concen-
tration of half-maximal inhibition IC50 of 
0.5…0.7 μmol/L. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Использование салицилиден-4-аллил-

S-метилизотиосемикарбазидатов железа 

(III) и кобальта (III) в качестве 

антиоксидантов 
(57) Изобретение относится к химии и меди-

цине, а именно к применению в качестве 
антиоксидантов салицилиден-4-аллил-S-
метилизотиосемикарбазидатов железа(III) 
и кобальта(III) общей формулы: 

X
M

N NH

HN N

OO

N

N

S

S

CH3

H3C

 
I-III 
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I : M = Fe3+, X = Cl-; II : M = Fe3+, X = NO3
-; 

III : M = Co3+, X = NO3
-. 

Они могут найти применение в медицине 
в качестве веществ, которые ингибируют 
окислительные процессы органических 
молекул в человеческом теле, с 
концентрацией полумаксимального инги-
бирования IC50, 0,5…0,7 µмоль/л. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
(11) 4528 (13) B1 

(51) Int. Cl.: B65B 7/26 (2006.01) 
(21) a 2012 0133 
(22) 2011.06.21 
(31) TO2010A000560 
(32) 2010.06.30 
(33) IT 
(85) 2012.12.28 
(86) PCT/IB2011/052717, 2011.06.21 
(87) WO 2012/001581 A1, 2012.01.05 
(71)(73) MAGIC PRODUCTION GROUP S.A., LU 
(72)  VACCARELLA Paolo, IT 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Dispozitiv şi procedeu de închidere a con-

tainerelor 
(57) Invenţia se referă la dispozitive şi procedee 

de închidere a containerelor. 
Dispozitivul de închidere a containerelor (C), 
care conţin un prim semiînveliş (C1) şi un al 
doilea semiînveliş (C2) în formă de cupă, 
executate cu posibilitatea cuplării prin porţiu-
nile orificiilor lor de intrare (C12) respective 
într-o relaţie de asamblare frontală, conţine 
un corp-suport (12) cu o structură de susţine-
re (14) pentru recepţionarea primului semi-
înveliş (C1) cu al doilea semiînveliş (C2), uni-
te între ele printr-o articulaţie (C3), şi un ele-
ment pivotant (112), care include un element 
de împingere (120).  
Procedeul de închidere a containerelor (C) 
include aranjarea primului semiînveliş (C1) al 
unuia dintre containere (C) într-un corp-
suport (12) cu al doilea semiînveliş (C2), do-
tarea elementului pivotant (112) cu un ele-
ment de împingere (120) mobil, avansarea 
elementului de împingere (120) spre partea  
 
 
 
 
 

corpului-suport (12) pentru a atribui celui de-
al doilea semiînveliş (C2) mişcarea de răs-
turnare pentru a închide containerul. 

 
  Revendicări: 9 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Device and method for closing containers 

(57) The invention relates to devices and meth-
ods for closing containers. 
The device for closing containers (C) includ-
ing a first (C1) and a second (C2) vat-shaped 
half-shell to be coupled with their respective 
mouth portions (C12) in a frontal mating rela-
tionship, includes a support body (12) with a 
holder structure (14) to receive said first half-
shell (C1) with said second half-shell (C2) 
hinged (C3) to each other, and a turno ver 
element (112) including a pusher member 
(120). 
The method for closing containers (C) in-
cludes arranging the first half-shell (C1) of 
one of the containers (C) in a support body 
(12) with the second half-shell (C2), provid-
ing the turnover element (112) with a pusher 
member (120), advancing the pusher mem-
ber (120) towards the side of the support 
body (12) to impart the turnover closing 
movement to the second half-shell (C2). 

 
  Claims: 9 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Устройство и способ закрывания 

контейнеров 
(57) Изобретение относится к устройствам и 

способам закрывания контейнеров. 
Устройство для закрывания контейнеров 
(C), содержащих чашеобразные первую 
полуоболочку (С1) и вторую полуоболочку 
(С2), выполненные с возможностью со-
единения своими соответствующими гор-
ловинными участками (С12) во взаимо-
расположении фронтального сопряжения, 
содержит несущее тело (12) с удержива-
ющей конструкцией (14) для приема пер-
вой полуоболочки (С1) со второй полу-
оболочкой (С2), связанных между собой 
посредством шарнира (С3), и кантующий 
элемент (112), включающий толкающий 
элемент (120). 
 
 
 



 MD - BOPI 11/2017   INVENTIONS 

 

26

Способ закрывания контейнеров включает 
размещение первой полуоболочки (С1) 
одного из контейнеров (С) в несущем теле 
(12) со второй полуоболочкой (С2), снаб-
жение кантующего элемента (112) мо-
бильным толкающим элементом (120), 
продвижение толкающего элемента (120) 
к стороне несущего тела (12) для сообще-
ния второй полуоболочке (С2) движения 
кантования для закрывания контейнера. 

 
 П. формулы: 9 
 Фиг.: 5 
 

 
 
 

 
(11) 4529 (13) B1 

(51) Int. Cl.: B65B 61/20 (2006.01) 
B65B 63/04 (2006.01) 
B65B 5/04 (2006.01) 
B65B 35/38 (2006.01) 
B65B 57/14 (2006.01) 

(21) a 2012 0132 
(22) 2011.06.21 
(31) TO2010A000561 
(32) 2010.06.30 
(33) IT 
(85) 2012.12.28 
(86) PCT/IB2011/052718, 2011.06.21 
(87) WO 2012/001582 A1, 2012.01.05 
(71)(73) MAGIC PRODUCTION GROUP S.A., LU 
(72)  VACCARELLA Paolo, IT 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Dispozitiv şi procedeu de umplere a con-

tainerelor 
(57) Invenţia se referă la dispozitive şi procedee 

de umplere a containerelor. 
Dispozitivul pentru umplerea containerelor 
(C) cu elemente în foi (F; F') conţine un prim 
ansamblu apucător (12; 120) pentru a apuca 
un element în foi (F; F') în stare plană, un 
dispozitiv de transfer (16) cu o cavitate de 
recepţie (164) pentru ansamblul apucător 

(12; 120) introdus în aceasta, prin care ele-
mentul în foi (F; F'), transportat în stare 
plană, preia forma de U. Dispozitivul mai 
conţine un al doilea ansamblu apucător (200) 
în formă de deget pentru introducerea în cav-
itatea de recepţie (164) și apucarea elemen-
tului în foi (F; F') în formă de U. 
Procedeul de umplere a containerelor (C) cu 
elemente în foi (F; F') include apucarea a 
unui element în foi (F; F') în stare plană, in-
troducerea acestuia într-o cavitate de re-
cepţie (164), prin care elementul în foi (F; F') 
preia forma de U, extragerea elementului în 
foi (F; F') din cavitatea de recepţie (164) şi 
introducerea lui în containerul (C). 

 
  Revendicări: 15 
  Figuri: 16 

* 
*     * 

(54) Device and method for filling containers 

(57) The invention relates to devices and me-
thods for filling containers. 
The device for filling containers (C) with 
sheet-like elements (F; F′) includes a first 
pick-up member (12; 120) to pick-up a sheet-
like element (F; F′) in a flat condition; a trans-
fer device (16) including a reception cavity 
(164) to receive inserted therein the first pick-
up member (12; 120), whereby the sheet-like 
element (F; F′) carried in a flat condition 
takes a U-shape. The device also includes a 
second pick-up member (200) with a finger-
like shape for insertion in said reception cavi-
ty (164) to pick-up the sheet-like element (F; 
F′) with said U-shape. 
The method for filling containers (C) with 
sheet-like elements (F; F′) includes picking-
up a sheet-like element (F; F′) in a flat condi-
tion, inserting it in a reception cavity (164), 
whereby the sheet-like element (F; F′) takes 
a U-shape, picking-up the sheet-like element 
(F; F′) from the reception cavity (164) and in-
serting it in said container (C). 

 
  Claims: 15 
  Fig.: 16 

* 
*     * 

(54) Устройство и способ наполнения 

контейнеров 
(57) Изобретение относится к устройствам и 

способам наполнения контейнеров. 
Устройство для наполнения контейнеров 
(С) листовыми элементами (F; F') содер-
жит первый захватывающий узел (12; 120) 
для захвата листового элемента (F; F') в 
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плоском состоянии, передаточное устрой-
ство (16) с приемной впадиной (164) для 
вставляемого в нее захватывающего узла 
(12; 120), посредством которого листовой 
элемент (F; F'), переносимый в плоском 
состоянии, принимает U-образную форму. 
Устройство также содержит второй захва-
тывающий узел (200) пальцевидной фор-
мы для вставки в приемную впадину (164) 
и захвата листового элемента (F; F') U-
образной формы.  
Способ наполнения контейнеров (С) ли-
стовыми элементами (F; F') включает за-
хват листового элемента (F; F') в плоском 
состоянии, его вставку в приемную впади-
ну (164), посредством чего листовой эле-
мент (F; F') принимает U-образную форму,  
захват листового элемента (F; F') из при-
емной впадины (164) и его вставку в кон-
тейнер (С). 

 
 П. формулы: 15 
 Фиг.: 16 
 

 
 
 

 
(11) 4530 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C02F 11/04 (2006.01) 
C12F 3/10 (2006.01) 
C12P 5/02 (2006.01) 

(21) a 2015 0105 
(22) 2015.10.23 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  COVALIOV Victor, MD; BOBEICĂ Valentin, MD; 

COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD 
 
 
 

(54) Preparat fitocatalitic pentru stimularea 

metanogenezei 
(57) Invenţia se referă la procesele de prelucrare 

a deşeurilor cu obţinerea biogazului, şi anu-
me la un preparat fitocatalitic pentru stimu-
larea metanogenezei, care conţine o sus-
pensie de 20…50% de seminţe de castan, 
mărunţite până la dimensiuni de 0,5…5,0 
µm, în borhot de la distilarea alcoolului şi 
conservanţi în doză de 0,5…1,0 ml /dm3 sus-
pensie. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Phytocatalytic preparation for stimulation 

of methanogenesis  
(57) The invention relates to waste recycling pro-

cesses to produce biogas, namely to a phy-
tocatalytic preparation for stimulation of 
methanogenesis, which comprises a 
20…50% suspension of chestnut seeds, 
crushed to 0.5…5.0 μm, in waste liquor and 
preservatives in a dose of 0.5…1.0 mL/dm3 
suspension. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Фитокаталитический препарат для 

стимулирования метаногенеза 
(57) Изобретение относится к процессам пе-

реработки отходов с получением биогаза, 
а именно к фитокаталитическому препа-
рату для стимулирования метаногенеза, 
который содержит 20…50%-ную суспен-
зию, измельченных до 0,5…5,0 мкм, семян 
каштана в спиртовой барде и консерванты 
в дозе 0,5…1,0 мл/дм3 суспензии. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 2 
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(11) 4531 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C07D 413/14 (2006.01) 
C07D 413/04 (2006.01) 
C07D 417/14 (2006.01) 
A61K 31/42 (2006.01) 
A61P 35/00 (2006.01) 

(21) a 2015 0104 
(22) 2014.03.27 
(31) 61/805995; 61/860230 
(32) 2013.03.28; 2013.07.30 
(33) US; US 
(85) 2015.10.22 
(86) PCT/US2014/032031, 2014.03.27 
(87) WO 2014/160873 A1, 2014.10.02 
(71)(73) GILEAD SCIENCES, INC., US 
(72)  AKTOUDIANAKIS Evangelos, US; CHIN 

Gregory, US; CORKEY Britton Kenneth, US; 
DU Jinfa, US; ELBEL Kristyna, US; JIANG 
Robert H., US; KOBAYASHI Tetsuya, US; 
MARTINEZ Ruben, US; METOBO Samuel E., 
US; MISH Michael, US; SHEVICK Sophie, 
US; SPERANDIO David, US; YANG Hai, US; 
ZABLOCKI Jeff, US 

(74) MARGINE Ion 
(54) Derivaţi ai benzimidazolonei în calitate de 

inhibitori ai bromodomeniului  

(57) Invenţia se referă la compuşi chimici care pot 
acţiona ca inhibitori sau care în alt mod pot 
modula activitatea unei proteine conţinând 
un domeniu bromic, inclusiv a proteinei 
conţinând domeniul bromic 4 (BRD4), la 
compoziţii şi formulări ce conţin astfel de 
compuşi, precum şi la  utilizarea unor astfel 
de compuşi. Compuşii sunt prezentaţi de 
formula (I) 

 (I), 

în care semnificaţiile R1a, R1b, R2a, R2b, R3 şi 
X sunt dezvăluite în descriere şi revendicări. 

 
  Revendicări: 17 

* 
*     * 

 
 
 
 

(54) Benzimidazolone derivatives as bromo-

domain inhibitors 
(57) The invention relates to chemical compounds 

which may act as inhibitors of, or which may 
otherwise modulate the activity of, a bromo-
domain-containing protein, including bromo-
domain-containing protein 4 (BRD4), to com-
positions and formulations containing such 
compounds, and to the use of such com-
pounds. Compounds are represented by 
Formula (I) 

(I), 
 
wherein R1a, R1b, R2a, R2b, R3, and X are as 
disclosed in the description and the claims. 

 
  Claims: 17 

* 
*     * 

(54) Производные бензимидазолона в 

качестве ингибиторов бромодомена 

(57) Изобретение относится к химическим 
соединениям, которые могут действовать 
в качестве ингибиторов, или которые 
иначе могут регулировать активность 
бромодомен-содержащего белка, в том 
числе бромодомен-содержащего белка 4 
(BRD4), и к композициям и препаратам, 
содержащим такие соединения, а также к 
использованию таких соединений. 
Соединения представлены формулой (I) 

  (I), 
где значения R1a, R1b, R2a, R2b, R3 и X 
раскрыты в описании и в формуле 
изобретения. 

 
 П. формулы: 17 
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(11) 4532 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C12N 1/14 (2006.01) 
C12N 1/38 (2006.01) 
C12R 1/845 (2006.01) 
C12N 9/14 (2006.01) 
C12N 9/20 (2006.01) 

(21) a 2016 0124 
(22) 2016.11.09 
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIO-

TEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 
A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE IN-
GINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANO-
TEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD 

(72)  CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, 
MD; GUŢUL Tatiana, MD; CLAPCO Steliana, 
MD; BIVOL Cezara, MD; LABLIUC Svetlana, 
MD; DVORNINA Elena, MD; DVORNICOV 
Dmitrii, MD 

(54) Procedeu de cultivare a tulpinii de fungi 

Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 
(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în special 

la un procedeu de cultivare a tulpinii de fungi 
Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 − producă-
toare de lipaze. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede obţi-
nerea suspensiei de spori a tulpinii crescute 
timp de 30 zile pe un mediu de malţ-agar în-
clinat, adăugarea în suspensie a nanoparti-
culelor de Fe3O4 cu dimensiunea de 70 nm în 
concentraţie de 0,005…0,01% cu agitare în 
decurs de 1…2 min, inocularea suspensiei 
într-un mediu nutritiv în concentraţie de 10% 
vol. şi cultivarea submersă la temperatura de 
28…30°C cu agitare continuă la 180…200 
rot/min în decurs de 48 ore. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for cultivation of Rhizopus 

arrhizus CNMN FD 03 fungus strain 

(57) The invention relates to biotechnology, in 
particular to a process for cultivation of Rhi-

zopus arrhizus CNMN FD 03 fungus strain – 
producer of lipases. 
The process, according to the invention, pro-
vides the preparation of a suspension of 
spores of a strain grown for 30 days on a 
sloped wort agar medium, addition in the 
suspension of Fe3O4 nanoparticles with the 
dimension of 70 nm in a concentration of 
0.005…0.01% with stirring for 1 2 min, inocu-
lation of the suspension in a nutrient medium  
 
 
 

in a concentration of 10% vol. and deep cul-
tivation at a temperature of 28…30°C with 
continuous stirring at 180…200 rpm for 48 
hours. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ культивирования штамма 

гриба Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 

(57) Изобретение относится к биотехнологии, 
а именно к способу культивирования 
штамма гриба Rhizopus arrhizus CNMN FD 
03 − продуцента липаз. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает получение суспензии спор 
штамма выращенного в течение 30-ти 
дней на скошенной сусло-агаризованной 
среде, добавление в суспензию наноча-
стиц Fe3O4 размером 70 нм в концентра-
ции 0,005…0,01% с перемешиванием в 
течение 1…2 мин, инокуляцию суспензии 
в питательную среду в концентрации 10% 
об. и глубинное культивирование при тем-
пературе 28…30°С с непрерывным пере-
мешиванием при 180…200 об/мин в тече-
ние 48 часов. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4533 (13) B1 

(51) Int. Cl.: F25C 3/04 (2006.01) 
(21) a 2014 0031 
(22) 2012.10.01 
(31) PP 99-2011 
(32) 2011.10.01 
(33) SK 
(85) 2014.03.31 
(86) PCT/EP2012/004110, 2012.10.01 
(87) WO 2013/045116 A2, 2013.04.04 
(71)(73) OKEANOS CORPORATION, SC 
(72)  GREGA Samuel, SK; MURCINKOVA Zuza-

na, SK; NEUROHR Gregova Linda, SK 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Dispozitiv hidraulic de producere a 

zăpezii din apă 

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv hidraulic de 
producere a zăpezii din apă.  
Dispozitivul hidraulic de producere a zăpezii 
din apă conţine un dispozitiv de joasă presi-
une (2), înzestrat cu un dispozitiv de 
pompare (2.1), la care este conectat un dis- 
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pozitiv de filtrare (2.2), unit cu un dispozitiv 
de distribuţie (3.2), dotat cu cel puţin о 
pompă de înaltă presiune, la care este 
conectat un dispozitiv de înaltă presiune (3), 
înzestrat cu un pistol de zăpadă (3.3) şi/sau 
un alt dispozitiv de formare a zăpezii (3.4). 
Dispozitivul de înaltă presiune (3) conţine 
blocuri de amorsare a presiunii (3.5), formate 
din cel puţin un dispozitiv de amorsare a pre-
siunii, conectat printr-o conductă de presiune 
(3.1) la dispozitivul de joasă presiune (2), în 
aval de dispozitivul de filtrare (2.2) al căruia 
este amplasat un dispozitiv de amorsare 
primar (2.3), ce conţine cel puţin un dispozitiv 
de amorsare a presiunii. Dispozitivele de 
amorsare a presiunii ale dispozitivului de 
amorsare primar (2.3) şi blocurilor de amor-
sare a presiunii (3.5) includ fiecare câte o 
cameră, în care sunt amplasaţi un electrod 
de polarizare şi un electrod de comandă. 

 
  Revendicări: 10 
  Figuri: 7 

* 
*     * 

(54) Hydraulic device for producing snow from 

water 
(57) The invention relates to a hydraulic device 

for producing snow from water.  
The hydraulic device for producing snow 
from water comprises a low-pressure hydrau-
lic device (2) having a pumping device (2.1), 
to which is connected a cleaning device 
(2.2), connected to a distribution device (2.4) 
having at least one high-pressure pump, to 
which a high-pressure device (3) having a 
snow cannon (3.3) and/or some other snow-
making device (3.4) is connected. The high-
pressure device (3) comprises pressure exci-
tation blocks (3.5), consisting of at least one 
pressure excitation device, connected 
through a pressure line (3.1) to the low-
pressure hydraulic device (2), downstream of 
the cleaning device (2.2) is disposed a pri-
mary excitation device (2.3), comprising at 
least one pressure excitation device. The 
pressure excitation devices of the primary 
excitation device (2.3) and of the pressure 
excitation blocks (3.5) have a common 
chamber, in which are disposed a polariza-
tion electrode and a control electrode. 

 
  Claims: 10 
  Fig.: 7 

* 
*     * 

 

(54) Гидравлическое устройство для 

производства снега из воды  
(57) Изобретение относится к гидравлическо-

му устройству для производства снега из 
воды. 
Гидравлическое устройство для произ-
водства снега из воды содержит гидрав-
лическое устройство низкого давления (2), 
снабженное устройством для перекачки 
(2.1), к которому подключено устройство 
фильтрации (2.2), соединённое с устрой-
ством распределения (3.2), снабженное с 
не менее одним насосом высокого давле-
ния, к которому подключено устройство 
высокого давления (3), снаряженное пи-
столетом для снега (3.3) и/или другим 
устройством для образования снега (3.4). 
Устройство высокого давления (3) содер-
жит блоки для самовозбуждения давления 
(3.5), состоящих из не менее одного 
устройства самовозбуждения давления, 
подключенного через нагнетательный 
трубопровод (3.1) к устройству низкого 
давления (2), в нижней части устройства 
фильтрации (2.2) которого размещено 
предварительное устройство самовоз-
буждения (2.3), содержащее не менее од-
но устройство самовозбуждения давле-
ния. Устройства самовозбуждения давле-
ния предварительного устройства само-
возбуждения (2.3) и блоков для самовоз-
буждения давления (3.5) включают каж-
дый по камере, в которой расположены 
электрод поляризации и электрод управ-
ления. 

 
 П. формулы: 10 
 Фиг.: 7 
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(11) 4534 (13) B1 

(51) Int. Cl.: G09F 3/03 (2006.01) 
G09F 3/14 (2006.01) 
E05B 39/02 (2006.01) 
E05B 41/00 (2006.01) 
B65D 55/02 (2006.01) 
G02B 6/02 (2006.01) 

(21) a 2017 0023 
(22) 2017.03.03 
(71)(72)(73) CERBARI Serghei, MD; LUBENSCHII 

Alexandr, MD 
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Sigiliu cu rotor blocabil pentru dispozitive 

metrologice 
(57) Invenţia se referă la mijloacele de sigilare a 

dispozitivelor şi aparatelor metrologice, şi 
anume la sigilii cu rotor blocabil pentru asigu-
rarea controlului asupra accesului neautori-
zat la aparatele de măsurare a consumului 
de energie electrică şi termică, gaze naturale 
şi apă. 
Sigiliul cu rotor conţine un corp (1) transpa-
rent din masă plastică de înaltă rezistenţă, 
format dintr-un element în formă de cilindru 
cav (2) cu un capăt înfundat şi un element în 
formă de paralelipiped dreptunghiular cav 
(4), care este fixat pe capătul deschis al ele-
mentului (2), transversal lui, totodată cavităţi-
le elementelor (2) şi (4) comunică între ele. 
În elementul (2) este amplasat un rotor cu 
posibilitatea rotirii într-o direcţie. În pereţii la-
terali ai elementului (2) şi în rotor sunt execu-
tate orificii pentru un element flexibil de sigi-
lare. La un capăt al rotorului este fixat un 
element de blocare (9) în formă de cruce. În 
elementul (4) este amplasat un dispozitiv de 
blocare (5) a rotirii rotorului, un capăt al căru-
ia este dotat cu două proeminenţe în formă 
de furcă (13), între care este executată o ca-
nelură trapezoidală (15) pentru fixarea ele-
mentului de blocare (9) în formă de cruce. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Seal with blocable rotor for metrological 

instruments  
(57) The invention relates to means for sealing 

metrological instruments and apparatuses, 
namely to seals with blocable rotor to provide 
control of unauthorized access to the electric 
and thermal energy, natural gas and water 
consumption measuring instruments. 

 
 

The seal with rotor comprises a transparent 
body (1) of high-strength plastic, formed by 
an element in the form of a hollow cylinder 
(2) with a blind end and an element in the 
form of a hollow rectangular parallelepiped 
(4), which is fixed onto the open end of the  
element (2), transversely thereto, at the same 
time the cavities of the elements (2) and (4) 
communicate with each other. In the element 
(2) is placed with the possibility of rotation in 
one direction a rotor. In the side walls of the 
element (2) and in the rotor are made holes 
for a flexible sealing element. At one end of 
the rotor is fixed a blocking cross-shaped ele-
ment (9). In the element (4) is placed a rotor 
rotation blocking device (5), one end of which 
is provided with two protrusions in the form of 
a fork (13), between which is made a trape-
zoidal groove (15) for fixation of the blocking 
cross-shaped element (9). 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Пломба с блокируемым ротором для 

метрологических приборов 
(57) Изобретение относится к средствам 

опломбирования метрологических прибо-
ров и аппаратуры, а именно к пломбам с 
блокируемым ротором для обеспечения 
контроля несанкционированного доступа к 
измерительным приборам расхода элек-
трической и тепловой энергий, природного 
газа и воды. 
Пломба с ротором содержит прозрачный 
корпус (1) из высокопрочной пластмассы, 
образованный элементом в виде полого 
цилиндра (2) с одним глухим концом и 
элементом в виде прямоугольного полого 
параллелепипеда (4), который закреплен 
на открытом конце элемента (2), попереч-
но ему, при этом полости элементов (2) и 
(4) сообщаются между собой. В элементе 
(2) размещен с возможностью вращения в 
одном направлении ротор. В боковых 
стенках элемента (2) и в роторе выполне-
ны отверстия для гибкого пломбирующего 
элемента. На одном конце ротора закреп-
лен блокирующий крестообразный эле-
мент (9). В элементе (4) размещено 
устройство (5) для блокирования враще-
ния ротора, один конец которого снабжен  
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двумя выступами в виде вилки (13), между 
которыми выполнена трапециевидная ка-
навка (15) для фиксации блокирующего 
крестообразного элемента (9). 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 4 

 
 
 

 
(11) 4535 (13) B1 

(51) Int. Cl.: H01L 29/872 (2006.01) 
H01L 21/04 (2006.01) 
H01L 31/0236 (2006.01) 

(21) a 2016 0129 
(22) 2016.11.24 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  FURTUNĂ Vadim, MD; DUCA Dumitru, MD; 

POTLOG Tamara, MD 
(54) Procedeu de obţinere a diodei Schottky 

pe bază de ZnPc 
(57) Invenţia se referă la tehnologia de producere 

a diodelor Schottky pe bază de semiconduc-
tor organic şi poate fi utilizată pentru conver-
sia energiei solare în energie electrică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedeul de obţinere a diodei Schottky pe 
bază de ZnPc include dizolvarea iniţială a 
ftalocianinei de zinc în acid formic, agitarea 
ultrasonică a soluţiei, doparea ulterioară a ei 
cu iod şi depunerea soluţiei obţinute peste 
substratul de ITO, acoperit cu PEDOT:PSS, 
prin metoda depunerii în picătură sau depu-
nerii prin centrifugare. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for producing ZnPc-based 

Schottky diode  
(57) The invention relates to the production tech-

nology of Schottky diodes based on organic 
semiconductor and can be used to convert 
solar energy into electrical energy. 
The method for producing ZnPc-based 
Schottky diode comprises initial dissolution of 
zinc phthalocyanine in formic acid, ultrasonic 
machining of the solution, its subsequent io-
dine doping and deposition of the resulting 
solution onto the ITO substrate, coated with 
PEDOT:PSS, by dropwise deposition method 
or centrifugation method. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения диода Шоттки на 

основе ZnPc  
(57) Изобретение относится к технологии про-

изводства диодов Шоттки на основе орга-
нического полупроводника и может быть 
использовано для преобразования сол-
нечной энергии в электрическую энергию. 
Способ получения диода Шоттки на осно-
ве ZnPc включает первоначальное рас-
творение фталоцианина цинка в муравьи-
ной кислоте, ультразвуковую обработку 
раствора, последующее его легирование 
йодом и осаждение полученного раствора 
на подложку из ITO, покрытую 
PEDOT:PSS, методом капельного оса-
ждения или методом центрифугирования. 

 
 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) 1206 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A01G 17/02 (2006.01) 
A01N 63/00 (2006.01) 
C05D 9/02 (2006.01) 
C12R 1/065 (2006.01) 
C12R 1/125 (2006.01) 
C12R 1/40 (2006.01) 

(21) s 2017 0024 
(22) 2017.02.23 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  VELIKSAR Sofia, MD; LEMANOVA Natalia, 
MD 

(54) Procedeu de cultivare a butaşilor de viţă-

de-vie pe soluri cu un conţinut excesiv de 

cupru 

(57) Invenţia se referă la  viticultură, şi anume la 
un procedeu de cultivare a butaşilor de viţă-
de-vie pe soluri cu un conţinut excesiv de 
cupru. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede încor-
porarea în sol la plantarea butaşilor a unei 
suspensii de bacterii ale tulpinilor Azotobac-

ter chroococcum CNMN-AzB-01, Bacillus 

subtilis CNMN-BB-08 şi Pseudomonas 

putida CNMN-PsB-06 cu un consum de 0,7 
L/butaş şi tratarea extraradiculară a butaşilor 
cu o soluţie apoasă a unui complex de mi-
croelemente Mn, Fe, Zn, B, Mo, Co, luate în 
raport de 1:1,95:0,23:0,44:0,001:0,001 co-
respunzător, suplimentat cu arginină, valină 
şi acid succinic, cu un consum total de 
30…50 ml/butaş. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for cultivation of grape seedlings 

on soils with an excessive content of 

copper 
(57) The invention relates to viticulture, in particu-

lar to a process for cultivation of grape seed-
lings on soils with an excessive content of 
copper. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the incorporation into the soil upon 
plantation of seedlings of a suspension of 
Azotobacter chroococcum CNMN-AzB-01, 
Bacillus subtilis CNMN-BB-08 and Pseudo-

monas putida CNMN-PsB-06 strains bacteria 
at a flow rate of 0.7 L/seedling and extra-root 
treatment of seedlings with an aqueous solu-
tion of a complex of microelements Mn, Fe, 
Zn, B, Mo, Co, taken in the ratio of 
1:1.95:0.23:0.44:0.001:0.001, respectively, 
enriched with arginine, valine and succinic 

acid, with a total consumption of 30…50 
mL/seedling. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ культивирования виноградных 

саженцев на почвах с избыточным 

содержанием меди 

(57) Изобретение относится к виноградарству, 
а именно к способу культивирования ви-
ноградных саженцев на почвах с избыточ-
ным содержанием меди. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает внесение в почву при посадке 
саженцев суспензии бактерий штаммов 
Azotobacter chroococcum CNMN-AzB-01, 
Bacillus subtilis CNMN-BB-08 и Pseudomo-

nas putida CNMN-PsB-06 с расходом 0,7 
л/саженец и внекорневую обработку са-
женцев водным раствором комплекса 
микроэлементов Mn, Fe, Zn, B, Mo, Co, 
взятых в соотношении 
1:1,95:0,23:0,44:0,001:0,001 cоответствен-
но, обогащенного аргинином, валином и 
янтарной кислотой, с общим расходом 
30…50 мл/саженец. 
 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1207 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A01K 61/80 (2017.01) 
(21) s 2017 0066 
(22) 2017.05.16 
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  BULAT Dumitru, MD; CREPIS Oleg, MD; 

USATÎI Marin, MD; BULAT Denis, MD; 
USATÎI Adrian, MD 

(54) Dispozitiv de atragere a insectelor pentru 

hrănirea peştilor  
(57) Invenţia se referă la domeniul pisciculturii şi 

poate fi utilizată pentru suplinirea heleşteielor 
cu hrană vie. 
Dispozitivul de atragere a insectelor pentru 
hrănirea peştilor include un corp (1) amplasat 
vertical şi un cadru flotant (8). Corpul (1) 
constă dintr-o parte emersă şi una sub-
mersă. Partea emersă constă dintr-un 
rezervor cilindric transparent (9) cu un capac 
ermetic (10), pe suprafaţa interioară a căruia 
sunt fixate o sursă de alimentare (2), un 
fotoreleu (3) şi un comutator de timp (4), la 
care este conectată o fotodiodă (5). Partea 
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submersă constă dintr-un cilindru transparent 
(11) cu fund conic (12) şi cu o strangulare în 
partea inferioară, de care este unit prin in-
termediul unei piuliţe (14) un recipient de co-
lectare a hidrobionţilor (7), iar pe pereţii 
cilindrului (11) sunt executate fante verticale 
(15), pe axele verticale ale acestora sunt 
ataşate radial palete directoare (16). În inte-
riorul cilindrului (11) este amplasată o greu-
tate (6), executată în formă de con cu supra-
faţă reflectantă, baza căreia este fixată prin 
intermediul unui inel de sprijin (17) de partea 
inferioară a cilindrului (11). Cadrul flotant (8) 
constă din două inele flotante (26) amplasate 
coaxial şi fixate prin benzi radiale (25), între 
ele fiind întinsă o plasă (27) confecţionată din 
fir monofilamentar fluorescent. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Device for attracting insects for feeding 

fish  
(57) The invention relates to the field of piscicul-

ture and can be used to enrich ponds with 
live food. 
The device for attracting insects for feeding 
fish comprises a vertically placed body (1) 
and a floating frame (8). The body (1) con-
sists of an above-water part and an underwa-
ter part. The above-water part consists of a 
transparent cylindrical capacity (9) with a 
sealed cover (10), on the inner surface of 
which are fixed a power supply (2), a photo-
relay (3) and a time relay (4), to which is 
connected a photodiode (5). The underwater 
part consists of a transparent cylinder (11) 
with a conical bottom (12) and a narrowing in 
the lower part, to which is fixed by means of 
a nut (14) a hydrobiont collecting container 
(7), and on the walls of the cylinder (11) are 
made vertical slots (15), along the vertical 
axes of which are radially attached guide 
blades (16). Inside the cylinder (11) is placed 
a load (6), made in the form of a cone with a 
reflecting surface, the base of which is fixed 
by means of a support ring (17) in the lower  
 
 
 
 
 
 
 
 

part of the cylinder (11). The floating frame 
(8) consists of two floating rings (26), coaxial-
ly placed and fixed by means of radial strips 
(25), between them being pulled a net (27) 
made of monofilament fluorescent yarn. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Устройство для привлечения насеко-

мых для кормления рыб  
(57) Изобретение относится к области рыбо-

водства и может быть использовано для 
обогащения прудов живым кормом. 
Устройство для привлечения насекомых 
для кормления рыб включает вертикально 
расположенный корпус (1) и плавающую 
раму (8). Корпус (1) состоит из надводной 
и подводной частей. Надводная часть со-
стоит из прозрачной цилиндрической ем-
кости (9) с герметичной крышкой (10), на 
внутренней поверхности которой крепятся 
источник питания (2), фотореле (3) и реле 
времени (4), к которому подключен фото-
диод (5). Подводная часть состоит из про-
зрачного цилиндра (11) с коническим дном 
(12) и с сужением в нижней части, к кото-
рому крепится посредством гайки (14) 
контейнер для сбора гидробионтов (7), а 
на стенках цилиндра (11) выполнены вер-
тикальные прорези (15), по вертикальным 
осям которых радиально прикреплены 
направляющие лопасти (16). Внутри ци-
линдра (11) расположен груз (6), выпол-
ненный в виде конуса с отражающей по-
верхностью, основание которого крепится 
посредством опорного кольца (17) в ниж-
ней части цилиндра (11). Плавающая ра-
ма (8) состоит из двух плавающих колец 
(26), соосно расположенных и скреплен-
ных с помощью радиальных полос (25), 
между ними растянута сеть (27), изготов-
ленная из монофиламентной флуорес-
центной нити. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
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(11) 1208 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A41C 1/10 (2006.01) 
(21) s 2017 0046 
(22) 2017.04.05 
(71)(73) ARABADJI Vasilii, MD 
(72)  ARABADJI Vasilii, MD; CAPROŞ Hristina, 

MD; MIHALCEAN Luminiţa, MD 
(54)     Bandaj prenatal şi postnatal 
(57) Invenția se referă la medicină, în special la 

bandaje prenatale şi postnatale, utilizate în 
cazurile leziunilor simfizei pubiene. 
Bandajul prenatal şi postnatal conţine o cen-
tură-sprijin (4) elastică, partea de mijloc a că-
reia fiind mai lată decât partea distală, fixată 
cu posibilitatea reglării prin intermediul unei 
încheietori (7) de tip Velcro, şorţi (1), care 
sunt uniţi cu centura-sprijin (4) şi conţin o în-
cheietoare cu anse (5) şi cârlige (6), precum 
şi buzunare (3) pentru amplasarea unor bo-
xe. Pe suprafeţele laterale ale şorţilor (1) 
sunt executaţi fixatori (2), cu posibilitatea 
amplasării în aceştia a unei curele rigide (9), 
fixată în regiunea simfizei pubiene prin in-
termediul unei încheietori (8) de tip Velcro. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 

(54) Prenatal and postnatal bandage 
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to prenatal and postnatal bandages, used 
in cases of pubic symphysis injury. 
The prenatal and postnatal bandage contains 
an elastic girdle-support (4), the middle part 
of which is broader than the distal part, fixed 
with the possibility of regulation by means of 
a Velcro-type fastener (7), shorts (1), con-
nected to the girdle-support (4) and compri-
sing a fastener with loops (5) and hooks (6), 
as well as pockets (3) for placement of 
speakers. On the side surfaces of the shorts 
(1) are made clamps (2), with the possibility 
of placing a rigid belt (9) therein, fixed in the 
pubic symphysis region by means of a Vel-
cro-type fastener (8). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Дородовый и послеродовый бандаж 
(57) Изобретение относится к медицине, в 

частности к дородовым и послеродовым 
бандажам, используемых  в случаях по-
вреждений лобкового симфиза. 
Дородовый и послеродовый бандаж со-
держит эластичный пояс-подхват (4), 
средняя часть которого шире концевой 
части, закрепляемый с возможностью ре-
гулирования посредством застежки (7) ти-
па Велкро, шорты (1), соединенные с поя-
сом-подхватом (4) и содержащие застежку 
с петлями (5) и крючками (6), а также кар-
маны (3) для размещения динамиков. На 
боковых поверхностях шорт (1) выполне-
ны фиксаторы (2), с возможностью раз-
мещения в них жесткого ремня (9), за-
крепляемого в области лобкового симфи-
за посредством застежки (8) типа Велкро. 
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 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 
 

 
(11) 1209 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A61K 35/28 (2006.01) 
A61P 19/00 (2006.01) 

(21) s 2017 0039 
(22) 2017.03.20 
(71)(72)(73) BABIUC Vasile, MD; BABIUC Victor, 

MD; BABIUC Alexandru, MD; BABIUC 
Nadejda, MD 

(54) Metodă de tratament al coxartrozei 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

traumatologie, ortopedie şi chirurgia septică 
şi poate fi utilizată pentru tratamentul coxar-
trozelor cu utilizarea celulelor mezenchimale 
şi stimularea cu interleukine. 
Metoda de tratament al coxartrozei constă în 
aseptizarea tegumentelor zonei afectate, 
efectuarea anesteziei locale, după care cu o 
seringă se introduce intraarticular un extract 
din măduva osoasă a embrionilor de pui de 
găină, care conţine câte 1...2 ml de suspen-
sie de celule mezenchimale cu un conţinut 
de 1500000 celule la 1 ml de mediu nutritiv şi 
un amestec de interleukinele IL-1, IL-2, IL-3, 
IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, luate în cantităţi egale, 
doza sumară fiind de 80000 UI/ml, extractul 
se introduce repetat peste fiecare 3...4 săp-
tămâni, timp de 6...12 luni. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 

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

lar to traumatology, orthopedics and purulent 
surgery and can be used for treating coxar-
throsis using mesenchymal cells and stimu-
lating with interleukins. 
The method for treating coxarthrosis consists 
in asepticizing the skin of the affected area, 
performing local anesthesia, after which with 
a syringe is intraarticularly introduced an ex-
tract from the chick embryo bone marrow, 
which contains 1…2 ml of a suspension of 
mesenchymal cells containing 1,500,000 
cells per 1 ml of nutrient medium and a mix-
ture of interleukins IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, 
IL-6, IL-8, taken in equal amounts, the total 
dose being of 80,000 IU/ml, the extract is re-
peatedly introduced every 3…4 weeks, for 
6…12 months. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения коксартроза 
(57) Изобретение относится к медицине, в 

частности к травматологии, ортопедии и 
гнойной хирургии и может быть использо-
вано для лечения коксартроза с исполь-
зованием мезенхимальных клеток и сти-
муляции интерлейкинами. 
Метод лечения коксартроза состоит в 
дезинфицировании кожи пораженного 
участка, выполнении местной анестезии, 
после чего шприцом внутри сустава вво-
дят экстракт из костного мозга эмбрионов 
куриных птенцов, который содержит по 
1…2 мл суспензии мезенхимальных кле-
ток с содержанием 1500000 клеток на 1 
мл питательной среды и смесь интерлей-
кинов IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, в 
равных количествах, суммарная доза со-
ставляет 80000 UI/ml, экстракт вводят по-
вторно через каждые 3...4 недели, в тече-
нии 6...12 месяцев. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 1210 (13) Y 

(51) Int. Cl.: B24B 39/04 (2006.01) 
(21) s 2017 0021 
(22) 2017.02.20 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BOTEZ Ilie, MD; CARTOFEANU Vasile, MD; 

STOICEV Petru, MD; CIOBANU Radu, MD; 
CIOBANU Oleg, MD; PLATON Andrei, MD 

(54) Instalaţie pentru vibronetezire cu diamant 

a suprafeţelor cilindrice exterioare ale 

pieselor complexe 

(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiilor 
de maşini, şi anume la instalaţii de prelucrare 
a suprafeţelor prin deformaţie plastică, şi 
anume prin vibronetezire cu diamant a stra-
tului superficial al suprafeţelor cilindrice ex-
terioare ale pieselor complexe. 
Instalaţia pentru vibronetezire cu diamant a 
suprafeţelor cilindrice exterioare ale pieselor 
complexe include un corp (1) cu o mandrină 
(2) pentru fixarea unui bloc de scule (3), pe 
capătul liber al căruia din exterior sunt fixate 
articulat prin intermediul unor bolţuri (16) 
nişte pârghii (5), la un capăt al cărora sunt 
fixate greutăţi (4), iar la capătul opus − 
netezitori cu diamante (6). Pe o sanie (13) 
este fixată o bobină a unui electromagnet 
(10), în care este amplasată o tijă (9), la un 
capăt al căreia este fixat un miez (12) cu arc 
(11), iar la capătul opus este instalat un bolţ 
(8) pentru fixarea semifabricatului (7). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for diamond vibration smoothing 

of cylindrical outer surfaces of the com-

plex parts 

(57) The invention relates to the field of mechani-
cal engineering, namely to devices for sur-
face treatment by plastic deformation, name-
ly by diamond vibration smoothing of the sur-
face layer of the cylindrical outer surfaces of 
the complex parts. 
The device for diamond vibration smoothing 
of cylindrical outer surfaces of the complex 
parts includes a body (1) with a chuck (2) for 
securing a tool block (3), on the opposite end 
of which from the outside are movably fixed 
by means of pivot pins (16) levers (5), at one 
end of which are fixed weights (4), and at the  
 
 
 
 

opposite one – diamond smoothers (6). On a 
slide (13) is fixed a winding of an electro-
magnet (10), in which is placed a rod (9), at 
one end of which is fixed a core (12) with 
spring (11), and at the opposite end is in-
stalled a pin (8) for securing the workpiece (7). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для алмазного вибровы-

глаживания наружных цилиндрических 

поверхностей сложных деталей 

(57) Изобретение относится к области маши-
ностроения, а именно к устройствам для 
обработки поверхностей пластическим 
деформированием, а именно алмазным 
вибровыглаживанием поверхностного 
слоя наружных цилиндрических поверхно-
стей сложных деталей. 
Устройство для алмазного вибровыглажи-
вания наружных цилиндрических поверх-
ностей включает корпус (1) с патроном (2) 
для закрепления блока инструментов (3), 
на противоположном конце которого сна-
ружи посредством шарнирных пальцев 
(16) подвижно закреплены рычаги (5), на 
одном конце которых прикреплены грузи-
ки (4), а на другом − алмазные выглажи-
ватели (6). На салазках (13) закреплена 
обмотка электромагнита (10), в которой 
установлена тяга (9), на одном конце ко-
торой закреплен сердечник (12) с пружи-
ной (11), а на противоположном конце 
установлен палец (8) для закрепления за-
готовки (7). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(11) 1211 (13) Y 

(51) Int. Cl.: B66F 11/00 (2006.01) 
(21) s 2017 0075 
(22) 2017.06.13 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  COLESNIC Igor, MD; BERZAN Vladimir, MD; 

CEALBAŞ Oleg, MD; POSTORONCĂ  
Sveatoslav, MD; ANISIMOV Vladimir, MD 

(54) Instalaţie pentru deplasarea bobinelor de 

inductanţă de-a lungul stâlpului de beton 

armat al liniei electrice 
(57) Invenţia se referă la domeniul mecanicii, în 

special la instalaţiile pentru ridicarea greu-
tăţilor şi poate fi utilizată pentru ridicarea sau 
deplasarea bobinelor de inductanţă de-a lun-
gul stâlpului de beton armat al liniei electrice.  
Instalaţia pentru deplasarea bobinelor de in-
ductanţă de-a lungul stâlpului de beton armat 
al liniei electrice include cel puţin trei virole 
(19) montate pe nişte suporturi (22) la ace-
eaşi distanţă una faţă de alta pe circumferin-
ţă şi unite între ele prin intermediul a cel pu-
ţin trei noduri de conexiune (21). Instalaţia 
mai include cel puţin trei panouri (17), pe ca-
re sunt fixate cel puţin trei motoare electrice 
(15) cu reductoare (13), totodată panourile 
(17) sunt fixate pe virolele (19). De aseme-
nea instalaţia include un sistem de blocuri, 
care conţine cel puţin trei scripeţi de jos (11), 
amplasaţi la aceeaşi distanţă unul faţă de al-
tul pe circumferinţă şi uniţi cu arborii de ieşire 
ai reductoarelor (13) şi cel puţin trei scripeţi 
de sus (7), fixaţi cu posibilitatea rotirii, la 
aceeaşi distanţă unul faţă de altul pe circum-
ferinţă, de cel puţin trei noduri de conexiune 
(6) ale unei scoabe (5), fixată de stâlp (4), to-
todată scripeţii de sus (7) şi scripeţii de jos 
(11) comunică prin intermediul a cel puţin trei 
curele de transmisie (9), de care este fixată 
bobina de inductanţă (24). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Installation for displacement of induc-

tance coils along the reinforced concrete 

pole of the power line  
(57) The invention relates to the field of mecha-

nics, in particular to load lifting installations 
and can be used for lifting or displacing in-
ductance coils along the reinforced concrete 
pole of the power line. 

 
 

The installation for displacement of induc-
tance coils along the reinforced concrete 
pole of the power line comprises at least 
three ferrules (19) mounted on supports (22) 
at an equal distance from one another along 
the circumference and connected there-
between by means of at least three connec-
tion nodes (21). The installation further com-
prises at least three panels (17), on which 
are fixed at least three electric motors (15) 
with reduction gears (13), at the same time 
the panels (17) are fixed on the ferrules (19). 
Also, the installation comprises a block sys-
tem, comprising at least three lower pulleys 
(11), placed at the same distance from each 
other along the circumference and connected 
to the output shafts of the reduction gears 
(13) and at least three upper pulleys (7), 
fixed with the possibility of rotation, at the 
same distance from each other along the cir-
cumference, to at least three connection 
nodes (6) of a bracket (5), fixed to the pole 
(4), at the same time the upper pulleys (7) 
and the lower pulleys (11) communicate by 
means of at least three transmission belts 
(9), to which is fixed the inductance coil (24). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Устройство для перемещения катушек 

индуктивности вдоль железобетонного 

столба линии электропередачи 
(57) Изобретение относится к области механи-

ки, в частности к установкам для подъема 
грузов, и может быть использовано для 
подъема или перемещения катушек ин-
дуктивности вдоль железобетонного стол-
ба линии электропередачи. 
Установка для перемещения катушек ин-
дуктивности вдоль железобетонного стол-
ба линии электропередачи включает, по 
меньшей мере, три обечайки (19), смонти-
рованные на подставки (22) на одинако-
вом расстоянии одна от другой по окруж-
ности и соединенные между ними посред-
ством, по меньшей мере, трех узлов со-
единения (21). Установка еще включает, 
по меньшей мере, три панели (17), на ко-
торых закреплены, по меньшей мере, три 
электродвигателя (15) с редукторами (13), 
при этом панели (17) закреплены на обе-
чайки (19). Также установка включает си-
стему блоков, которая содержит, по  
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меньшей мере, три нижних шкива (11), 
расположенные на одинаковом расстоя-
нии один от другого по окружности и со-
единенные с выходными валами редукто-
ров (13), и по меньшей мере, три верхних 
шкива (7), закрепленные с возможностью 
вращения, на одинаковом расстоянии 
один от другого по окружности, к по мень-
шей мере, трем узлам соединения (6) ско-
бы (5), закрепленной к столбу (4), при 
этом верхние шкивы (7) и нижние шкивы 
(11) сообщаются посредством, по мень-
шей мере, трех ремней трансмиссии (9), к 
которым закреплена катушка индуктивно-
сти (24). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 

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

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 ES 4475 C1 A61K 9/20 (2006.01) 

A61K 9/28 (2006.01) 

A61K 9/48 (2006.01) 

A61K 9/50 (2006.01) 

A61K 31/40 (2006.01) 

A61K 31/403 (2006.01) 

A61K 31/505 (2006.01) 

A61K 31/60 (2006.01) 

A61K 31/616 (2006.01) 

A61P 9/00 (2006.01) 

a 2016 0001 2014.06.05 4/2017 

2 MD 4476 C1 B01F 13/08 (2006.01) 

B01F 13/10 (2006.01) 

F15D 1/00 (2006.01) 

a 2016 0057 2016.05.20 4/2017 

3 FR 4477 C1 C07C 253/30 (2006.01) 

C07C 255/37 (2006.01) 

C07D 223/16 (2006.01) 

a 2013 0092 2013.12.03 4/2017 

4 MD 4478 C1 F16H 1/28 (2006.01) 

F16H 1/32 (2006.01) 

a 2015 0074 2015.08.10 4/2017 

 
 
 

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 2 3 4 5 6 7 8 

1 MD 1134 Z A01C 1/00 (2006.01) s 2016 0113 2016.10.11 4/2017 

2 MD 1135 Z A01N 25/02 (2006.01) 

A01N 51/00 (2006.01) 

A01N 43/56 (2006.01) 

C02F 1/46 (2006.01) 

A01P 7/04 (2006.01) 

s 2016 0019 2016.02.15 4/2017 

3 MD 1136 Z A23L 35/00 (2016.01) 

B01D 11/00 (2006.01) 

C09B 61/00 (2006.01) 

s 2016 0102 2016.09.13 4/2017 

4 MD 1137 Z A61J 3/00 (2006.01) s 2016 0109 2016.09.30 4/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 MD 1138 Z A61K 35/50 (2006.01) 

A61K 36/28 (2006.01) 

A61K 31/355 (2006.01) 

A61K 33/30 (2006.01) 

A61K 33/38 (2006.01) 

A61K 47/08 (2006.01) 

A61P 15/00 (2006.01) 

s 2016 0088 2016.07.04 4/2017 

6 RO 1139 Z B65D 23/06 (2006.01) 

B65D 23/14 (2006.01) 

s 2016 0077 2016.06.08 4/2017 

7 MD 1140 Z C12G 3/12 (2006.01) 

B01D 3/00 (2006.01) 

B01D 3/02 (2006.01) 

B01D 3/14 (2006.01) 

B01D 3/16 (2006.01) 

s 2016 0053 2016.04.13 4/2017 

8 MD 1142 Z G01R 27/22 (2006.01) s 2016 0139 2016.11.29 4/2017 

9 MD 1143 Z G06K 1/00 (2006.01) 

G06K 3/00 (2006.01) 

s 2016 0118 2016.10.28 4/2017 
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SOIURI DE PLANTE          

II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

В соответствии с этим Законом, патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют 
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.

Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и 
стабильным и обозначен наименованием в соответствии с требованиями Закона.

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

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

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патент на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of refused plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

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

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

  Перечень восстановленных патентов на сорт растения   
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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 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P 

P 

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

Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
 

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

 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă a soiului 

Data publicării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

Date of  
publication 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование 
сорта 

Дата 
публикации  

1 v 2017 0014 / 

   2017.08.09 

a. LIMAGRAIN EUROPE, FR 

 

b. LIMAGRAIN EUROPE, FR 

GRÂU COMUN 
(Triticul aestivum L.) 

 

Wheat 
(Triticul aestivum L.) 

 

Пшеница мягкая 
(Triticul aestivum L.) 

LG ABSALON 2017.11.30 

2 v 2017 0015 / 

   2017.08.09 

a. LIMAGRAIN EUROPE, FR 

 

b. LIMAGRAIN EUROPE, FR 

GRÂU COMUN 
(Triticum aestivum L.) 

 

Wheat 
(Triticum aestivum L.) 

 

Пшеница мягкая 
(Triticum aestivum L.) 

JUDITA 2017.11.30 

3 v 2017 0016 / 

   2017.09.07 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL AŞM, MD 

 

b. LUPAŞCU Galina, MD; 
GAVZER Svetlana, MD; 
VEVERIŢĂ Efimia, MD; 
LEATAMBORG Svetlana, MD; 
GORE Andrei, MD 

GRÂU COMUN 
(Triticum aestivum L.) 

 

Wheat 
(Triticum aestivum L.) 

 

Пшеница мягкая 
(Triticum aestivum L.) 

Moldova 66 2017.11.30 

4 v 2017 0017 / 

   2017.09.07 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL AŞM, MD 

 

b. ROTARI Silvia, MD; 
VEVERIŢĂ Efimia, MD;  
LUPAŞCU Galina, MD;  
GORE Andrei, MD;  
LEATAMBORG Svetlana, MD; 
COINAC Irina, MD 

GRÂU DURUM 
(Triticum durum Desf.) 

 

Durum wheat 
(Triticum durum Desf.) 

 

Пшеница твердая 
(Triticum durum Desf.) 

Auriu 2 2017.11.30 

 
 



 SOIURI DE PLANTE                MD - BOPI 11/2017 

 

47 

 
 

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

Выданные патенты на сорт растения 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numele titularului, numele amelioratorului, denumirea comună (taxonul botanic),  

denumirea soiului, numărul de brevet, data acordării brevetului 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / 
Data acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety  
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента / 
Дата 
предоставления  

1 v 2016 0006 / 

   2016.02.25 

a. LIMAGRAIN EUROPE, FR 

 

b. LIMAGRAIN EUROPE, FR 

MAZĂRE  
(Pisum sativum L. ) 

 

Peas  

(Pisum sativum L. ) 

 

Горох  
(Pisum sativum L. ) 

 

 

ABARTH 244 / 2017.04.30 

 
 
 



1



MĂRCI                                                                                                       MD - BOPI 11/2017 
 

 

 49

 

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, datele privind mărcile înre-
gistrate în baza cererilor acceptate parţial, 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, data on trademarks registered on the basis of partially ac-
cepted applications, registered trademarks and trademarks renewal under the national 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
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE  
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI 

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregis-

trare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui repre-

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

 

 

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks a trade-

mark 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 Arti-
cle 8 and/or, as appropriate, Article 7 of the Law. 

 

ÎÎ

I
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(210) 039838 
(220) 2016.12.05 
(730) Amazon Technologies, Inc., US 

410 Terry Ave N, ATTN: Trademarks,  
Seattle, Washington 98109,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - software de calculatoare pentru difuzarea 

continuă, difuzarea, transmiterea, distribuţia, 
reproducerea, organizarea şi punerea în 
comun a datelor, muzicii, audio şi video, jo-
curilor şi altor informaţii; software de calcula-
toare utilizate pentru autorizarea, descărca-
rea, transmiterea, recepţionarea, editarea, 
extragerea, codificarea, decodificarea, afi-
şarea, vizualizarea, stocarea şi organizarea 
textelor, datelor, imaginilor, fişierelor audio şi 
video; software de calculatoare care permite 
utilizatorilor să vizualizeze sau să asculte 
audio, video, texte şi conţinut multimedia; 
software de calculatoare pentru crearea şi 
oferirea utilizatorului accesul la baze de date 
cu funcţia de căutare care cuprind informaţii 
şi date; software pentru motoare de căutare; 
software pentru livrare de conţinut fără fir; 
software de calculatoare pentru accesarea 
informaţiei on-line; software de calculatoare 
pentru shopping on-line; software de calcula-
toare pentru facilitarea plăţilor şi tranzacţiilor 
on-line; software de calculatoare care oferă 
servicii de vânzare cu amănuntul şi de co-
mandă pentru o varietate de bunuri de larg 
consum; software de calculatoare pentru a fi 
utilizat la difuzarea publicităţii pentru terţi; 
software de calculatoare pentru furnizarea 
către clienţi a informaţiilor privind reducerile 
la produse de consum; software de calcula-
toare pentru a fi utilizat în distribuirea infor-
maţiei cu privire la produse, servicii şi oferte; 
software de calculatoare pentru a fi utilizat la 
scanarea codului de bare şi compararea 
preţurilor; software de calculatoare pentru 
programarea expedierii şi livrării; software de 
calculatoare pentru stocarea electronică a 
datelor; software de calculatoare pentru sto-
carea, organizarea, editarea şi distribuirea 
fotografiilor; software de calculatoare pentru 
recunoaşterea imaginilor şi vorbirii; software 
de calculatoare pentru automatizarea locuin-
ţei; software de calculatoare pentru achiziţio-
narea, accesarea şi vizualizarea filmelor, 

emisiunilor TV, videoclipurilor, înregistrărilor 
video, muzicii şi conţinutului multimedia; soft-
ware pentru jocuri; software pentru căutare 
pe Internet; fişiere cu muzică descărcabilă; 
filme descărcabile, emisiuni de televiziune şi 
materiale video descărcabile; suporturi digi-
tale descărcabile; fişiere audio descărcabile 
care conţin muzică, ştiri, voci şi înregistrările 
prezentărilor orale care tratează diferite su-
biecte; cărţi, cărţi electronice şi cărţi audio 
descărcabile; carduri codificate magnetice 
pentru cadouri; 

 

16   - carduri din hârtie cadou, certificate cadou 
tipărite, carduri preplătite codate nemagnetic; 
publicaţii tipărite; hârtie; 

 

35   - programe şi servicii de fidelizare a clienţilor 
care oferă recompense sub formă de redu-
ceri la servicii de expediere, acces rapid la 
reduceri şi oferte pentru vânzări cu amănun-
tul, acces la cărţi şi alte publicaţii, acces la 
cărţi audio, reduceri la stocarea fotografiilor 
şi muzicii on-line, reduceri la difuzarea conti-
nuă a muzicii, video şi jocurilor; servicii de 
vânzare cu amănuntul, inclusiv administrarea 
unui program care permite participanţilor să 
obţină reduceri la servicii de expediere, ac-
ces rapid la reduceri şi oferte pentru vânzări 
cu amănuntul, acces la cărţi şi alte publicaţii, 
acces la cărţi audio, reduceri la stocarea 
fotografiilor şi muzicii on-line, reduceri la di-
fuzarea continuă a muzicii, video şi jocurilor; 
servicii de vânzare cu amănuntul prestate de 
magazine şi servicii de vânzare cu amănun-
tul prestate de magazine on-line; magazine 
de vânzare cu amănuntul şi servicii de vân-
zare cu amănuntul a unei game variate de 
bunuri de larg consum prestate de magazine 
on-line; servicii de vânzare cu amănuntul 
prestate de magazine on-line care includ 
înregistrări audio şi video, înregistrări a pre-
zentărilor orale, cărţilor electronice şi jocurilor 
de calculator; servicii de vânzare cu amănun-
tul prestate de magazine on-line din domeni-
ul băcăniei, produselor alimentare proaspete 
şi preparate, drogheriilor şi mărfurilor de uz 
general; vânzare cu amănuntul în băcănii; 
distribuţie angro care include produse ali-
mentare proaspete şi băcănii, servicii pe 
bază de abonament a cărţilor, cărţilor audio, 
muzicii, filmelor, emisiunilor TV, videoclipuri-
lor şi jocurilor; publicitate; 

 

38   - transmisie video la cerere; servicii de tran-
smisie de televiziune prin protocolul de Inter-
net (IPTV); difuzare continuă de materiale 
audio şi video pe Internet; difuzare continuă 
a datelor; difuzare continuă a muzicii, filme-
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lor, emisiunilor TV şi jocurilor; servicii de di-
fuzare; servicii de difuzare audio şi video; 
servicii de difuzare audio şi video pe bază de 
abonament în reţeaua informatică mondială; 
servicii de difuzare pe Internet; servicii de 
radiodifuziune prin Internet; transmisie elec-
tronică a datelor; transmisie şi difuzare elec-
tronică de conţinut de medii digitale pentru 
terţi prin intermediul reţelelor globale şi locale 
de calculatoare; transmisie de webcast-uri; 
transmisie de fişiere digitale; transmisie elec-
tronică de fişiere cu fotografii digitale; furni-
zarea accesului la site-uri web de muzică 
digitală pe Internet; oferirea accesului la re-
gistre on-line, baze de date, site-uri web, 
bloguri şi materiale cu referinţe; transmiterea 
ştirilor; transmiterea mesajelor prin transmi-
sie electronică; servicii de poştă electronică 
şi mesaje electronice; servicii de podcasting; 
furnizarea liniilor de chat on-line; furnizarea 
camerelor de chat pe Internet, buletine in-
formative electronice şi forum-uri; 

 

39   - servicii de transport; furnizarea unui site web 
cu informaţii despre transport; expedierea, 
livrarea, distribuţia şi depozitarea bunurilor; 
transport de marfă cu camionul, trenul şi pe 
cale aeriană; depozitarea produselor; amba-
larea articolelor pentru transport; ambalarea 
mărfurilor pentru terţi; închirierea containere-
lor de depozitare; închirierea căsuţelor poşta-
le; localizarea şi organizarea rezervărilor 
pentru spaţiu de depozitare pentru terţi; ser-
vicii de mesagerie şi curierat; servicii de ex-
pediere; furnizarea serviciilor on-line care 
oferă clienţilor posibilitatea de a alege un 
punct de distribuţie pentru bunurile achiziţio-
nate de pe Internet; programe de expediere 
pe bază de calitate de membru; organizarea 
unui program de reducere care permite parti-
cipanţilor să obţină reduceri la servicii de 
expediere; organizarea călătoriilor pentru 
terţi; agenţii de rezervare a călătoriilor; furni-
zarea unui site web cu informaţii şi comenta-
rii referitoare la călătorii; 

 

41   - servicii de divertisment; publicarea materiale-
lor tipărite; publicarea cărţilor, cărţilor audio, 
revistelor şi publicarea revistelor pe Internet; 
editarea publicaţiilor electronice; furnizarea 
publicaţiilor electronice nedescărcabile; îm-
prumutul şi închirierea cărţilor, cărţilor audio 
şi altor publicaţii; servicii de imagini digitale; 
furnizarea materialelor video, filmelor, filme-
lor cinematografice şi emisiunilor televizate 
nedescărcabile prin servicii de video la cere-
re; servicii de închiriere a filmelor şi materia-
lelor video; producerea şi distribuirea filme-
lor, filmelor cinematografice, emisiunilor TV 

şi a materialelor video; crearea şi dezvolta-
rea conceptelor pentru filme şi programe de 
televiziune; servicii de înregistrare a materia-
lelor audio şi video; prestarea programării 
radio on-line; servicii de publicare a materia-
lelor audio digitale, video şi multimedia; fur-
nizarea muzicii şi materialelor audio preînre-
gistrate şi nedescărcabile; furnizarea infor-
maţiei şi comentariilor despre muzică şi ma-
teriale audio on-line; prezentarea concertelor 
muzicale şi reprezentaţii în direct; servicii de 
producţie a muzicii; servicii de editare a mu-
zicii; furnizarea jocurilor video on-line; furni-
zarea de software pentru jocuri on-line ne-
descărcabile; publicarea de software pentru 
jocuri; producerea de software pentru jocuri 
video şi de calculatoare; închirierea jocurilor 
video; servicii de divertisment, inclusiv spec-
tacole live de către jucătorii de jocuri video; 
servicii de divertisment, şi anume furnizarea 
materialelor video on-line cu jocuri care sunt 
utilizate de terţi; servicii de divertisment, şi 
anume furnizarea mediilor virtuale în care 
utilizatorii pot interacţiona în scopuri recreati-
ve, pentru petrecerea timpului liber sau în 
scopuri de divertisment; servicii de divertis-
ment, şi anume furnizarea produselor virtuale 
on-line destinate utilizării în medii virtuale şi 
create în scopuri de divertisment; furnizarea 
unui portal de site de Internet on-line pentru 
clienţi pentru a utiliza jocurile de calculator şi 
jocurile electronice şi de a distribui actualizări 
şi strategii pentru jocuri; organizarea şi coor-
donarea competiţiilor şi turneelor pentru jucă-
tori; organizarea ligilor de jocuri video; furni-
zarea actualizărilor în jocurile video on-line, 
inclusiv nivelele actualizate ale jocului; publi-
carea recenziilor; furnizarea unui site web 
care conţine evaluări, revizuiri şi recomandă-
rile utilizatorilor privind divertismentul şi edu-
caţia; furnizarea recenziilor şi evaluărilor ale 
televiziunii, materialelor video, muzicii, sce-
nariilor, scripturilor, cărţilor şi jocurilor video; 
informaţii în materie de divertisment; furniza-
rea informaţiilor, ştirilor, comentariilor în do-
meniul de divertisment; bloguri care conţin 
informaţii despre divertisment; servicii de 
divertisment, şi anume profilurile muzicieni-
lor, artiştilor şi trupelor; furnizarea unui site 
web pe bază de abonament care conţine 
muzică, radio, emisiuni TV, video nedescăr-
cabile şi informaţie despre muzică, albumuri, 
artişti şi cântece; organizarea competiţiilor şi 
loteriilor; găzduirea loteriilor şi concursurilor 
on-line pentru terţi; 

 

42   - leasing şi închirierea calculatoarelor şi soft-
ware de calculatoare; servicii computerizate 
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de timpi partajaţi; servicii de colocare a cal-
culatoarelor, inclusiv furnizarea locaţiilor pen-
tru plasarea serverelor informatice cu echi-
pamentele terţilor; închirierea facilităţilor de 
calcul şi de stocare a datelor de capacitate 
variabilă pentru terţi; servicii de diagnostic 
computerizat; servicii de asistenţă tehnică, 
inclusiv depanare sub formă de diagnoză a 
problemelor apărute la software şi hardware 
de calculatoare; furnizor de aplicaţii de tip 
ASP, inclusiv găzduirea aplicaţiilor pentru 
programe informatice, pentru persoanele 
terţe; asigurarea utilizării temporare a unui 
software nedescărcabil pentru difuzarea con-
tinuă, difuzarea, transmiterea, distribuţia, 
reproducerea, organizarea şi distribuirea 
muzicii, audio, video, jocurilor şi altor date; 
asigurarea utilizării temporare a unui softwa-
re nedescărcabil folosit la autorizare, descăr-
care, transmitere, recepţionare, editare, ex-
tragere, codificare, decodificare, redare, vi-
zualizare, stocare şi organizare a textelor, 
datelor, imaginilor, fişierelor audio şi video; 
asigurarea utilizării temporare a unui softwa-
re nedescărcabil care permite utilizatorilor să 
vizualizeze şi să asculte materiale cu conţi-
nut audio, video, text şi multimedia; asigura-
rea utilizării temporare a unui software ne-
descărcabil pentru crearea şi permiterea 
accesului la baze de date cu motor de căuta-
re care conţin informaţii şi date; asigurarea 
utilizării temporare a unui software nedes-
cărcabil cu motoare de căutare; asigurarea 
utilizării temporare a unui software nedes-
cărcabil pentru livrare fără fir a conţinutului; 
asigurarea utilizării temporare a unui softwa-
re nedescărcabil pentru accesarea informaţi-
ei on-line; asigurarea utilizării temporare a 
unui software nedescărcabil pentru shopping 
on-line; asigurarea utilizării temporare a unui 
software nedescărcabil pentru facilitarea 
plăţilor şi tranzacţiilor on-line; asigurarea 
utilizării temporare a unui software nedes-
cărcabil care furnizează servicii de vînzare 
cu amănuntul şi de comenzi de diverse pro-
duse de larg consum; asigurarea utilizării 
temporare a unui software nedescărcabil 
folosit la diseminarea publicităţii pentru terţi; 
asigurarea utilizării temporare a unui softwa-
re nedescărcabil pentru diseminarea infor-
maţiei cu privire la reducerile la produse de 
consum; asigurarea utilizării temporare a 
unui software nedescărcabil folosit la distri-
buirea informaţiei despre produse, servicii şi 
oferte; asigurarea utilizării temporare a unui 
software nedescărcabil folosit la scanarea 
codului de bare şi compararea preţurilor; 

asigurarea utilizării temporare a unui softwa-
re nedescărcabil pentru programarea expe-
dierii şi livrării; asigurarea utilizării temporare 
a unui software nedescărcabil pentru stoca-
rea electronică a datelor; asigurarea utilizării 
temporare a unui software nedescărcabil 
pentru stocarea, organizarea, editarea şi 
distribuirea fotografiilor; asigurarea utilizării 
temporare a unui software nedescărcabil 
pentru recunoaşterea imaginilor şi vorbirii; 
asigurarea utilizării temporare a unui softwa-
re nedescărcabil pentru automatizarea locu-
inţei; asigurarea utilizării temporare a unui 
software nedescărcabil pentru achiziţionarea, 
accesarea şi vizualizarea filmelor, emisiunilor 
TV, videoclipurilor, muzicii şi conţinutului 
multimedia; stocarea electronică a datelor; 
servicii de salvare şi recuperare a datelor; 
servicii de punere în comun a fişierelor, in-
clusiv furnizarea unui site web care prezintă 
o tehnologie care permite utilizatorilor să 
încarce şi să descarce fişiere electronice; 
găzduirea conţinutului digital pe Internet, 
crearea şi întreţinerea site-urilor web; servicii 
furnizorilor care oferă găzduire cloud; furni-
zarea unui motor de căutare; servicii de cal-
culatoare, şi anume crearea indexurilor în 
reţele de calculatoare cu informaţii, site-uri 
web şi resurse; servicii de calculatoare, şi 
anume găzduirea facilităţilor on-line pe web 
pentru terţi cu privire la organizarea şi coor-
donarea întâlnirilor, adunărilor şi discuţiilor 
interactive on-line; servicii de calculatoare, şi 
anume încărcarea muzicii şi fotografiilor pe 
Internet pentru terţi; servicii de calculatoare, 
şi anume crearea unei comunităţi on-line 
pentru ca utilizatorii înregistraţi să participe la 
discuţii, să obţină feedback de la colegi, să 
formeze comunităţi virtuale şi să stabilească 
reţele de socializare; crearea unei comunităţi 
on-line pentru a conecta aparate video, echi-
pe, ligi şi a organiza jocuri şi activităţi sporti-
ve; furnizarea unui site web cu tehnologie 
care creează filme personalizate, emisiuni 
TV, canale video şi muzicale pentru asculta-
re, vizualizare şi distribuire. 

 

 

 
 
(210) 040677 
(220) 2017.05.27 
(310) 2016 33307 
(320) 2016.12.02 
(330) AZ 
(730) Rothmans of Pall Mall Limited, CH 

Route de France 17, Boncourt, 2926, Elveţia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri. 
(511) NCL(11-2017) 
34   - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; produse din 

tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor 
de uz medical); trabucuri, ţigarille; brichete; 
chibrituri; articole pentru fumători; foiţe pen-
tru ţigarete, tuburi de ţigară, filtre pentru ţiga-
rete; dispozitive de buzunar pentru formarea 
manuală de ţigarete; maşini de mână pentru 
injectarea de tutun în tuburi de hârtie; ţigare-
te electronice; lichide pentru ţigări electroni-
ce; produse din tutun pentru a fi încălzite; 
dispozitive electronice şi piesele lor în scopul 
încălzirii ţigărilor sau tutunului. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.12; 26.11.02; 26.11.06; 
26.11.13; 26.13.25. 

 

 
 
(210) 040678 
(220) 2017.05.27 
(310) 2016 33308 
(320) 2016.12.05 
(330) AZ 
(730) Rothmans of Pall Mall Limited, CH 

Route de France 17, Boncourt, 2926, Elveţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: gri. 
(511) NCL(11-2017) 
34   - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; produse din 

tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor 
de uz medical); trabucuri, ţigarille; brichete; 
chibrituri; articole pentru fumători; foiţe pen-
tru ţigarete, tuburi de ţigară, filtre pentru ţiga-
rete; dispozitive de buzunar pentru formarea 
manuală de ţigarete; maşini de mână pentru 
injectarea de tutun în tuburi de hârtie; ţigare-
te electronice; lichide pentru ţigări electroni-
ce; produse din tutun pentru a fi încălzite; 
dispozitive electronice şi piesele lor în scopul 
încălzirii ţigărilor sau tutunului. 

 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.24; 26.07.25; 26.11.02; 
26.11.06; 26.11.12; 26.13.25; 26.15.01. 

 

 
 
(210) 040911 
(220) 2017.07.19 
(730) Miller Chemical & Fertilizer, LLC, US 

P.O. Box 333, 120 Radio Road, Hanover, PA 
17331, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
01   - îngrăşăminte; nutrienţi chimici pentru îngră-

şăminte de uz agricol. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 040915 
(220) 2017.07.19 
(730) MODEM S.R.L., MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 6, ap. 103,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră utilizate în pictură, 
decorare, imprimare şi artă; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.09.04; 27.03.03; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 040919 
(220) 2017.07.24 
(730) JARDAN Vladimir, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
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) 040961 
(220) 2017.08.04 
(730) North Atlantic Operating Company, Inc., US 

5201 Interchange Way, Louisville, Kentucky 
40229, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; tutun de fumat; tutun fără fum; tutun de 

mestecat; trabucuri; ţigări de foi; învelitori 
pentru trabucuri; conuri de trabuc; portţigaret 
pentru trabucuri; ţigări; foiţă de ţigări; conuri 
de foiţă de ţigări; portţigarete; tabac de pri-
zat; lulele; vaporizatoare orale pentru fumă-
tori; ţigarete electronice şi părţi şi accesorii 
ale acestora; chibrituri; cutii de chibrituri; 
brichete pentru fumători; arome, cu excepţia 
uleiurilor esenţiale pentru tutun; soluţii lichide 
pentru utilizare în ţigări electronice; ierburi 
pentru fumat. 

 

 
 
(210) 040962 
(220) 2017.08.04 
(730) North Atlantic Operating Company, Inc., 

US 
5201 Interchange Way, Louisville, Kentucky 
40229, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; tutun de fumat; tutun fără fum; tutun de 

mestecat; trabucuri; ţigări de foi; învelitori 
pentru trabucuri; conuri de trabuc; portţigaret 
pentru trabucuri; ţigări; foiţă de ţigări; conuri 
de foiţă de ţigări; portţigarete; tabac de pri-
zat; lulele; vaporizatoare orale pentru fumă-
tori; ţigarete electronice şi părţi şi accesorii 
ale acestora; chibrituri; cutii de chibrituri; 
brichete pentru fumători; arome, cu excepţia 
uleiurilor esenţiale pentru tutun; soluţii lichide 
pentru utilizare în ţigări electronice; ierburi 
pentru fumat. 

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.19; 10.01.05; 10.01.25; 
25.01.09; 26.01.14; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 040963 
(220) 2017.08.04 
(730) North Atlantic Operating Company, Inc., 

US 
5201 Interchange Way, Louisville, Kentucky 
40229, Statele Unite ale Americii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun; tutun de fumat; tutun fără fum; tutun de 

mestecat; trabucuri; ţigări de foi; învelitori 
pentru trabucuri; conuri de trabuc; portţigaret 
pentru trabucuri; ţigări; foiţă de ţigări; conuri 
de foiţă de ţigări; portţigarete; tabac de pri-
zat; lulele; vaporizatoare orale pentru fumă-
tori; ţigarete electronice şi părţi şi accesorii 
ale acestora; chibrituri; cutii de chibrituri; 
brichete pentru fumători; arome, cu excepţia 
uleiurilor esenţiale pentru tutun; soluţii lichide 
pentru utilizare în ţigări electronice; ierburi 
pentru fumat. 

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.19; 26.01.05; 26.01.14. 
 

 
 
(210) 040986 
(220) 2017.08.10 
(310) 703554 
(320) 2017.02.24 
(330) CH 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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 (cu excepţia celor de uz 
medical); ţigarete electronice; produse de 
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electro-
nice şi părţi ale acestora pentru încălzirea 
ţigaretelor sau tutunului în scopul eliberării 
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare; 
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în 
ţigarete electronice; articole pentru fumători, 
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, 
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, ta-
bachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, 
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigare-
telor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.05; 26.04.18; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 040987 
(220) 2017.08.10 
(310) 699561 
(320) 2017.02.24 
(330) CH 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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 (cu excepţia celor de uz 
medical); ţigarete electronice; produse de 
tutun pentru a fi încălzite; dispozitive electro-
nice şi părţi ale acestora pentru încălzirea 
ţigaretelor sau tutunului în scopul eliberării 
aerosolilor ce conţin nicotină pentru inhalare; 
soluţii de nicotină lichidă pentru utilizare în 
ţigarete electronice; articole pentru fumători, 
foiţe pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, 
filtre pentru ţigarete, recipiente de tutun, ta-
bachere pentru ţigarete, scrumiere, pipe, 
dispozitive de buzunar pentru rularea ţigare-
telor, brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 07.01.06; 24.01.15; 24.01.18; 24.01.25; 
24.09.02; 24.09.12; 24.09.14; 24.09.22; 27.05.21. 

 

 
 
(210) 040996 
(220) 2017.08.14 
(730) BADICU Iurie, MD 

Str. Trandafirilor nr. 33/1, ap. 20,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
41   - servicii de educaţie a persoanelor şi de dre-

saj a animalelor sub toate formele; servicii de 
divertisment, amuzament sau recreerea per-
soanelor; servicii de prezentare publicului a 
operelor de artă plastică sau literaturii, în 
scopuri culturale sau educative. 

 

(531) CFE(5) 14.01.05; 14.01.10; 15.09.10; 15.09.25; 
16.01.04; 26.11.22; 27.05.10; 27.05.24; 27.07.01. 

 

 
 
(210) 041003 
(220) 2017.08.16 
(730) POPOVICI Alexandru, MD 

Str. Alecu Russo nr. 18, ap. 2,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a  
 
 
 
 
 
 

facilita vânzarea produselor şi serviciilor 
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de 
feedback evaluativ, evaluări de produse şi 
servicii oferite de vânzători, evaluarea valori-
lor, preţurilor produselor şi a serviciilor oferite 
de vânzători, evaluarea performanţei cumpă-
rătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, 
precum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.07; 27.05.10; 27.05.15. 
 

 
 
(210) 041004 
(220) 2017.08.16 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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) 25.01.13; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 041005 
(220) 2017.08.16 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., US 

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: roşu, auriu. 
(511) NCL(11-2017) 
34   - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; produse din 

tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor 
de uz medical); trabucuri, ţigarille; brichete; 
chibrituri; articole pentru fumători; foiţe pen-
tru ţigarete, tuburi de ţigară, filtre pentru ţiga-
rete; dispozitive de buzunar pentru formarea 
manuală de ţigarete; maşini manuale pentru 
injectarea tutunului în tuburi de hârtie; ţigare-
te electronice; lichide pentru ţigări electroni-
ce; produse din tutun pentru a fi încălzite. 

 

(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.24; 24.09.09; 24.09.14; 
25.01.19; 25.05.25; 27.05.21; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 041008 
(220) 2017.08.16 
(730) BUCICOV Dumitru, MD 

Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 1, ap. 11,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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) 24.17.25; 27.03.15; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 041009 
(220) 2017.08.16 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

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

(540)  
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(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 
portocaliu de diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2017) 
03   - preparate pentru curăţare, lustruire, degresa-

re şi şlefuire; săpunuri de uz casnic; pudră şi 
pastile pentru maşini de spălat vase, deter-
genţi pentru spălarea vaselor; produse de uz 
casnic pentru spălarea vaselor; agenţi de 
uscare pentru maşini de spălat vase; degre-
sante. 

 

(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.15; 26.01.03; 26.01.21; 
26.15.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 041010 
(220) 2017.08.16 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 27.05.14; 27.05.17; 27.05.19. 
 

 
 
(210) 041028 
(220) 2017.08.18 
(730) GORNEA Eduard, RU 

Pr. Şahterskii 7, kv. 1, 301720, Kimovsk,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 041042 
(220) 2017.08.18 
(730) GORNEA Eduard, RU 

Pr. Şahterskii 7, kv. 1, 301720, Kimovsk,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 041043 
(220) 2017.08.18 
(730) GORNEA Eduard, RU 

Pr. Şahterskii 7, kv. 1, 301720, Kimovsk,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 041044 
(220) 2017.08.18 
(730) GORNEA Eduard, RU 

Pr. Şahterskii 7, kv. 1, 301720, Kimovsk,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 041046 
(220) 2017.08.21 
(730) VELIAS GRUP S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Moldova nr. 12, ap. 37, MD-2089, 
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

albastru. 
(511) NCL(11-2017) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră utilizate pentru pictură, 
decorare, imprimare şi artă; 

 

03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-
tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedica-
le; parfumerie, uleiuri esenţiale, produse 
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale 
pentru păr; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.13.01; 27.05.07; 27.05.08; 29.01.14. 
 

 
 
(210) 041058 
(220) 2017.08.22 
(730) HI-TECH DECOR S.R.L., MD 

Str. Petru Rareş nr. 37-1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră utilizate în pictură, 
decorare, imprimare şi artă. 

 

(531) CFE(5) 07.01.03; 07.01.04; 24.03.07; 24.03.15; 
26.01.21; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 041066 
(220) 2017.08.30 
(730) POJOGA Nicolae, MD 

Str. Valea Trandafirilor nr. 24, ap. 41,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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) 041068 
(220) 2017.08.23 
(730) CIRCUL DIN CHIŞINĂU S.A., MD 

Bd. Renaşterii Naţionale nr. 7,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(511) NCL(11-2017) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 07.01.17; 07.01.24; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 041069 
(220) 2017.08.24 
(730) ZINCENCO Tatiana, MD 

Str. acad. Ilie Untilă nr. 21,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 

 
 
(210) 041071 
(220) 2017.08.25 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetsvennostiu 

"SIBERIAN HELIKOPTER", RU 
ul. Gogolea, dom 206/2, ofis 6, 630015,  
g. Novosibirsk, Novosibirskaia oblast,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - ambră (parfumerie); aromatizanţi (uleiuri 

eterice); sprayuri pentru împrospătarea respi-
raţiei; balsamuri, cu excepţia celor de uz 
medicinal; luciu de buze; vaselină rectificată 
de uz cosmetic; vată de uz cosmetic; adezivi 
pentru uz cosmetic; apă parfumată; apă de  
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Javel; apă de lavandă; apă de parfum; ceară 
pentru epilat; geluri pentru masaj, cu excep-
ţia celor de uz medicinal; heliotropină; geluri 
pentru albirea dinţilor; farduri; deodorante 
pentru oameni sau animale; produse pentru 
depilat; lemn parfumat; parfumuri; grăsimi de 
uz cosmetic; produse de parfumerie; motive 
decorative autocolante de uz cosmetic; 
iononă (parfumerie); creioane pentru sprân-
cene; creioane de uz cosmetic; adezivi pen-
tru fixarea genelor false; adezivi pentru fixa-
rea meşelor; balsamuri pentru păr; vopsele 
pentru barbă; coloranţi cosmetici; creme 
cosmetice; creme pentru albirea pielii; fixati-
ve pentru păr; ojă pentru unghii; loţiuni pen-
tru păr; loţiuni de uz cosmetic; loţiuni după 
bărbierit; măşti de frumuseţe; uleiuri pentru 
parfumuri şi esenţe; uleiuri de uz cosmetic; 
uleiuri pentru toaleta personală; uleiuri eteri-
ce; uleiuri esenţiale de cedru; uleiuri esenţia-
le de lămâie; uleiuri esenţiale de chitră; ule-
iuri de curăţare; esenţă de bergamotă; uleiuri 
de gaultheria; uleiuri de iasomie; uleiuri de 
lavandă; uleiuri de migdale; uleiuri de tranda-
firi; uleiuri de terebentină pentru degresare; 
lapte de migdale de uz cosmetic; lapte de 
curăţare de uz cosmetic; mosc (parfumerie); 
săpunuri; săpunuri deodorante; săpunuri 
pentru bărbierit; săpunuri în calupuri; săpu-
nuri nemedicinale; săpunuri antiperspirante; 
săpunuri antiperspirante pentru picioare; 
săpunuri de migdale; mentă pentru parfume-
rie; truse cosmetice; abţibilduri pentru deco-
rarea unghiilor; unghii false; apă de colonie; 
baze pentru parfumuri de flori; beţişoare de 
tămâie; produse pentru îngrijirea dinţilor; 
piatră ponce; etuiuri pentru ruj; perhidrol de 
uz cosmetic; benzi pentru împrospătarea 
respiraţiei; benzi pentru albirea dinţilor; ruj de 
buze; alifii de uz cosmetic; produse pentru 
bărbierit; preparate cosmetice pentru baie; 
preparate pentru baie, cu excepţia celor de 
uz medical; preparate pentru îndreptarea 
părului; preparate pentru ondularea părului; 
preparate de duş pentru igiena personală 
sau folosite ca deodorant (produse de toale-
tă); preparate pentru decolorare; preparate 
pentru albirea articolelor din piele; produse 
pentru îngrijirea gurii, cu excepţia celor de uz 
medical; preparate cosmetice pentru slăbire; 
preparate pentru spălarea ochilor, cu excep-
ţia celor de uz medical; produse de dema-
chiere; preparate pentru îngrijirea unghiilor; 
preparate pe bază de colagen pentru uz 
cosmetic; preparate din aloe vera pentru uz 
cosmetic; produse pentru protecţie solară; 
pudră pentru machiaj; solvenţi pentru ojă de 

unghii; soluţii pentru spălături vaginale, igie-
nă intimă sau odorizare; gene false; şerveţe-
le impregnate cu loţiuni cosmetice; şerveţele 
impregnate cu produse de demachiere; pot-
puriuri parfumate; săruri pentru baie, cu ex-
cepţia celor de uz medical; produse pentru 
fumigaţie (parfumuri); produse astringente de 
uz cosmetic; produse cosmetice pentru 
sprâncene; produse pentru machiaj; produse 
pentru bronzare (cosmetice); vopsele pentru 
păr; produse neutralizante pentru ondulaţie 
permanentă; produse cosmetice pentru ge-
ne; produse cosmetice pentru îngrijirea pielii; 
cosmetice; rimel; produse de spălare pentru 
igiena personală, cu excepţia celor de uz 
medical; decoloranţi de uz cosmetic; produse 
de toaletă; antiperspirante (produse de toale-
tă); produse fitocosmetice; pudră de talc pen-
tru toaletă; tampoane de vată pentru uz 
cosmetic; terpene (uleiuri esenţiale); henna 
(vopsea cosmetică); şampoane; şampoane 
uscate; extracte vegetale de uz cosmetic; 
extracte de flori (parfumerie); esenţe eterice; 
esenţe de badian; esenţe de mentă (uleiuri 
esenţial); 

 

09   - casete pentru jocuri video; carduri de memo-
rie pentru aparate de jocuri video; programe 
de calculator înregistrate; software pentru 
jocuri pentru calculatoare, tablete, telefoane 
de tip smartphone; programe de calculator 
(software descărcabil), inclusiv aplicaţii pen-
tru tablete şi telefoane de tip smartphone; 

 

25   - văluri (îmbrăcăminte); bandane; lenjerie de 
corp; lenjerie de corp sudorifugă; berete; 
bluze; boa (eşarfe din pene); body-uri (lenje-
rie de corp); chiloţi pentru bărbaţi (şorturi); 
botine; clăpari de schi; ghete pentru sport; 
pantaloni de călărie; pantaloni; încălţăminte 
de fotbal; sutiene şi brasiere; cizme de pâslă; 
gulere; gulere false; plătci de cămaşă; voale-
te; gabardine (îmbrăcăminte); galoşi; crava-
te; lavaliere; jambiere; ghetre; carâmbi de 
cizme; corsete; jersee; veste; maiouri de 
corp; tricotaje; tocuri; glugi (îmbrăcăminte); 
carcase pentru pălării; buzunare de haine; 
protecţii pentru guler; chimono; viziere 
(şepci); cozoroace; colanţi; combinezoane 
(lenjerie de corp); combinezoane (îmbrăcă-
minte); costume umede pentru schi nautic; 
corsaje (lenjerie); corsete (lenjerie de corp); 
costume bărbăteşti şi taioare; costume de 
baie întregi; costume de bal mascat; costu-
me de plajă; body-uri purtate de dansatori; 
jachete (îmbrăcăminte); bluzoane de pânză 
groasă; veste de pescar; egări (pantaloni); 
livrele; camizole; maiouri pentru sport; man-
şete (îmbrăcăminte); cămăşi cu mânecă 
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scurtă; mantile; jachete; măşti pentru dormit; 
blănuri (îmbrăcăminte); mitene; mitre (artico-
le de acoperire a capului pentru episcopi); 
manşoane (îmbrăcăminte); saci îmblăniţi 
pentru picioare, neîncălziţi electric; tocuri 
pentru încălţăminte; bavete, cu excepţia ce-
lor din hârtie; etole (blănuri); pelerine pentru 
coafor; bentiţe de protecţie pentru urechi; 
şosete; şosete care absorb transpiraţia; arti-
cole de încălţăminte; încălţăminte de plajă; 
încălţăminte de sport; articole de îmbrăcă-
minte; îmbrăcăminte din hârtie; haine de 
stradă; confecţii; îmbrăcăminte pentru auto-
mobilişti; îmbrăcăminte pentru ciclişti; echi-
pament de gimnastică; articole de îmbrăcă-
minte din imitaţie de piele; articole de îmbră-
căminte din piele; costume de ploaie; unifor-
me; accesorii metalice pentru încălţăminte; 
podoabe purtate de preoţii catolici pe braţul 
stâng în timpul liturghiei; paltoane; chiloţi de 
damă; haine tip parka; pelerine; mănuşi (arti-
cole de îmbrăcăminte); mănuşi de schi; pija-
male; slipuri de baie; plastroane de cămăşi; 
eşarfe; batiste de buzunar; rochii lungi de 
seară; bentiţe pentru cap; jartiere; jartiere 
pentru şosete bărbăteşti; bretele de susţinere 
pentru ciorapi; căptuşeli confecţionate (piese 
vestimentare); subrauri; tălpi pentru articole 
de încălţăminte; bretele pentru îmbrăcămin-
te; ghete; cizme cu şireturi; jerseuri (pulove-
re); ponchouri; burtiere (lenjerie de corp); 
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte); 
centuri cu buzunar pentru bani (îmbrăcămin-
te); trusouri (articole de îmbrăcăminte); dis-
pozitive anti-alunecare pentru încălţăminte; 
talonete pentru ciorapi; rame pentru fixarea 
tălpii de faţă (pentru încălţăminte); sfite preo-
ţeşti; cămăşi; saboţi (încălţăminte); sandale; 
sandale de baie; cizme; sarafane (rochii); 
sariuri; saronguri; căpute de încălţăminte; 
branţuri; stihare; papuci de baie; togi; tricoturi 
(îmbrăcăminte); chiloţi; pantofi; pantofi de 
gimnastică; papuci de casă; calote de pălării; 
turbane; articole pentru acoperirea capului; 
şorţuri (îmbrăcăminte); uniformă de judo; 
uniformă de karate; tricouri; halate; halate de 
baie; jobene; bombeuri de încălţăminte; cio-
rapi; ciorapi care absorb transpiraţia; şaluri; 
şepci (articole de îmbrăcăminte); pălării de 
hârtie (îmbrăcăminte); căşti de duş; căşti de 
înot; fulare; crampoane pentru ghete de fot-
bal; pălării; pantaloni pentru copii (lenjerie de 
corp); supieuri (barete pentru fixarea sub 
talpă a pantalonilor); şube; espadrile; fuste; 
jupoane; fuste tip tenis (fuste cu pantalon 
scurt); 

 
 
 

35   - prezentarea produselor; furnizarea unei pieţe 
on-line pentru cumpărătorii şi vânzătorii de 
produse şi servicii; prezentarea produselor 
prin toate mijloacele de comunicare pentru 
vânzarea cu amănuntul; promovarea vânză-
rilor pentru terţi, inclusiv servicii de vânzare 
angro şi cu amănuntul a produselor, servicii 
de comercializare pentru terţi prestate de 
magazine angro şi cu amănuntul a produse-
lor, servicii de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine on-line angro şi cu 
amănuntul a produselor; prelucrarea admi-
nistrativă de comenzi pentru produse; servicii 
de aprovizionare pentru terţi (achiziţii de bu-
nuri şi servicii pentru alte întreprinderi). 

 

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

 
 
(210) 041072 
(220) 2017.08.26 
(730) SPERELUP Liliana, MD 

Str. Florilor nr. 8, bloc 3, ap. 20,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 25.01.10; 26.04.02; 26.04.14; 
26.04.18; 27.05.07. 

 

 
 
(210) 041078 
(220) 2017.08.22 
(730) Celgene Corporation, a Delaware 

corporation, US 
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 
07901, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice pentru tratamentul 

leucemiei, altor tipuri de cancer şi bolilor au-
toimune; produse farmaceutice, şi anume 
medicamente inhibate cu citokină; produse 
farmaceutice care fortifică sistemul imunitar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 041098 
(220) 2017.09.04 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.16. 
 

 
 
(210) 041100 
(220) 2017.09.05 
(730) CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 

Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 03.01.02; 05.07.10; 24.01.15; 24.01.18; 
24.01.19; 24.09.02; 25.01.06; 25.01.09; 25.01.17; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 041114 
(220) 2017.09.07 
(730) PASCARU Adrian, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 041115 
(220) 2017.09.07 
(730) PASCARU Adrian, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19, ap. 3,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 041117 
(220) 2017.09.06 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

28   - jocuri, jucării; aparate pentru jocuri video; 
articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

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; 

 

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

 

 

 
 
(210) 041118 
(220) 2017.09.07 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "EST 1954",  "PREMIUM BLEND", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

 

(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat, snus; ţigări, ţigări electronice, 
trabucuri, ţigări de foi; tutun de prizat; articole 
pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 26.11.02; 27.05.15; 27.07.01. 
 

 
 
(210) 041119 
(220) 2017.09.07 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

mat, tutun de pipă, tutun rulat manual, tutun 
de mestecat, snus; ţigări, ţigări electronice, 
trabucuri, ţigări de foi; tutun de prizat; articole 
pentru fumători incluse în clasa 34; foi de 
ţigară, tuburi de ţigară şi chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 041120 
(220) 2017.09.07 
(730) ADEPLAST S.A., societate comercială, RO 

Str. Adeplast nr. 164A, com. Berceni, judeţul 
Prahova, România 

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

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru, cenu-
şiu, alb. 

(511) NCL(11-2017) 
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; 
compoziţii extinctoare; preparate pentru căli-
rea şi sudura metalelor; produse chimice 
destinate conservării alimentelor, materiale 
tanante; adezivi destinaţi industriei; 

 

02   - coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru 
prevenirea coroziunii şi deteriorării lemnului; 
mordanţi; răşini naturale în stare brută; meta-
le sub formă de folie sau pulbere utilizate 
pentru pictură, decorare, imprimare şi artă; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice tran-
sportabile; 

 

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

 

(531) CFE(5) 25.07.20; 26.01.02; 26.01.18; 27.05.22; 
29.01.14. 

 

 
 
(210) 041124 
(220) 2017.09.07 
(730) SOS AUTISM, asociaţie obştească, MD 

Str. Grenoble nr. 191,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: azuriu. 
(511) NCL(11-2017) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 24.09.03; 24.09.09; 26.11.08; 
26.11.13; 27.05.07; 27.05.13; 29.01.04. 

 

 
 
(210) 041132 
(220) 2017.09.01 
(730) CODRU HOSPITALITY S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Armenească nr. 44/3,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 27.05.10. 
 

 
 
(210) 041144 
(220) 2017.09.14 
(730) TANAS Alexandru, MD 

Şos. Balcani nr. 8, ap. 77,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.17. 
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(210) 041145 
(220) 2017.09.14 
(730) TANAS Alexandru, MD 

Şos. Balcani nr. 8, ap. 77,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.17; 27.07.23. 
 

 
 
(210) 041146 
(220) 2017.09.08 
(730) ROMMAC TRADE S.R.L., RO 

COMUNA OLTENI, STR MARIN PREDA, 
NR 78, JUD. TELEORMAN, ROMÂNIA 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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) 041153 
(220) 2017.09.15 
(730) SUHAN Serghei, MD 

Str-la 2 Tineretului nr. 24, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: albastru, turcoaz, alb. 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

44   - servicii medicale; servicii de igiena şi de în-
grijire a frumuseţii pentru oameni; radiologie 
dentară, imagistică dentară, diagnostic medi-
cal şi stomatologic, stomatologie. 

 

(531) CFE(5) 02.09.10; 27.05.01; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 041158 
(220) 2017.09.18 
(730) IMEDIAPPS S.R.L., MD 

Str. Ismail nr. 58/1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, auriu. 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.10; 26.01.18; 26.13.25; 27.05.19; 
27.05.22; 29.01.12. 
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(210) 041170 
(220) 2017.09.18 
(730) DIVALCONI S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Bulgară nr. 107, ap. 4,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

albastru-deschis. 
(511) NCL(11-2017) 
24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 

casnic; draperii textile sau din material plastic; 
 

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

 

(531) CFE(5) 09.01.10; 25.01.06; 26.03.23; 26.11.01; 
27.05.11; 27.05.21; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 041172 
(220) 2017.09.20 
(730) TRADE AGROINVEST S.R.L., MD 

Calea Ieşilor nr. 71/2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
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) 05.03.13; 05.03.15; 24.17.09; 25.03.03; 
27.05.11; 27.07.01. 

 

 
 
(210) 041177 
(220) 2017.09.20 
(730) PASTUŞOC Oleg, MD 

Str. Păcii nr. 145,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "AUTO", "LIDER", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

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

(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - reparaţii; întreţinerea autovehiculelor. 
 

(531) CFE(5) 18.01.01; 18.01.09; 18.01.23; 26.11.21; 
27.03.15; 27.05.02; 29.01.15. 
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(210) 041181 
(220) 2017.09.21 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

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

albastru-închis, alb, negru. 
(511) NCL(11-2017) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; produse de curăţat 
pentru cuptoare; preparate pentru curăţarea 
scurgerilor; preparate pentru curăţarea pode-
lelor; preparate pentru curăţarea sticlei; solu-
ţii pentru curăţarea covoarelor; preparate de 
curăţare pentru plăci de gresie; produse de 
curăţat pentru toalete; produse pentru cură-
ţarea tapiţeriei; produse de curăţare pentru 
uz casnic. 

 

(531) CFE(5) 01.15.14; 01.15.21; 01.15.23; 05.07.12; 
05.07.22; 26.11.21; 27.05.10; 29.01.15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 041182 
(220) 2017.09.21 
(730) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

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

(540)  
 
 

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

galben, alb, albastru-închis, negru. 
(511) NCL(11-2017) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; produse de curăţat 
pentru cuptoare; preparate pentru curăţarea 
scurgerilor; preparate pentru curăţarea pode-
lelor; preparate pentru curăţarea sticlei; solu-
ţii pentru curăţarea covoarelor; preparate de 
curăţare pentru plăci de gresie; produse de 
curăţat pentru toalete; produse pentru cură-
ţarea tapiţeriei; produse de curăţare pentru 
uz casnic. 

 

(531) CFE(5) 01.15.14; 01.15.21; 01.15.23; 01.15.24; 
05.05.07; 05.05.19; 26.11.21; 27.05.10; 29.01.15. 
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(210) 041191 
(220) 2017.09.27 
(730) MAICAN-COM S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Ion Inculeţ nr. 13,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.03; 26.11.09; 26.04.03; 26.04.09; 
27.05.21. 

 

 
 
(210) 041192 
(220) 2017.09.27 
(730) CETIGAN S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 34,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2017)  

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

 

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

 

31   - produse agricole, acvatice, horticole şi fores-
tiere neprelucrate; cereale şi seminţe nepre-
lucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi 
proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, ră-
saduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; 
alimente şi băuturi pentru animale; malţ; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 11.01.02; 11.01.04; 
25.03.13; 27.05.24; 27.07.01. 

 

 
 
(210) 041193 
(220) 2017.09.25 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 
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(210) 041194 
(220) 2017.09.25 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate 

comercială, MD 
MD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

 

 
 
(210) 041195 
(220) 2017.09.26 
(730) CONSULT LC S.R.L., MD 

Bd. Grigore Vieru nr. 9, of. 422,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

31   - produse agricole, acvatice, horticole şi fores-
tiere neprelucrate; cereale şi seminţe nepre-
lucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi 
proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, ră-
saduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; 
alimente şi băuturi pentru animale; malţ. 

 

(531) CFE(5) 05.07.08; 05.07.21; 26.04.01; 26.04.09; 
26.04.15; 27.05.01. 

 

 
 
 
 
 

(210) 041207 
(220) 2017.09.21 
(730) POLIPRIME S.R.L., MD 

Şos. Munceşti nr. 56, ap. 18,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: ”LAZUR”, ”Premium”, ”termo”, ”400”. 

(511) NCL(11-2017) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută. 

 

(531) CFE(5) 27.07.12. 
 

 
 
(210) 041208 
(220) 2017.09.26 
(730) OSEZ LE STYLE S.R.L., MD 

Str. Petru Rareş nr. 3, ap. 12,  
MD-5801, Teleneşti, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; ba-

gaje şi genţi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; gulere, lese şi articole de îmbrăcăminte 
pentru animale; 

 

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

 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr artificial. 

 

(531) CFE(5) 24.17.01; 26.02.01; 26.11.02; 27.05.10; 
27.05.24. 

 

 
 
(210) 041209 
(220) 2017.09.29 
(730) CENTRAL HOUSE S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 58,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu-deschis. 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 05.03.06; 09.01.08; 09.01.15; 27.05.01; 
29.01.02. 

 

 
 
(210) 041246 
(220) 2017.09.25 
(730) ROŞCA Diana, MD 

Str. Columna nr. 42, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

 
 
(210) 041247 
(220) 2017.09.25 
(730) ROŞCA Diana, MD 

Str. Columna nr. 42, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

 
 
(210) 041248 
(220) 2017.09.25 
(730) ROŞCA Diana, MD 

Str. Columna nr. 42, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

 
 
(210) 041249 
(220) 2017.09.25 
(730) ROŞCA Diana, MD 

Str. Columna nr. 42, ap. 6,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
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(210) 041250 
(220) 2017.09.25 
(730) GMG PRODUCTION S.R.L., MD 

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-deschis, violet-

deschis. 
(511) NCL(11-2017) 
38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.11.02; 26.11.09; 27.05.15; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 041251 
(220) 2017.09.25 
(730) GMG PRODUCTION S.R.L., MD 

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru. 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 16.01.08; 26.03.01; 27.05.24; 29.01.13. 
 

(210) 041253 
(220) 2017.09.25 
(730) UNGUREAN Alexei, MD 

Bd. Traian nr. 19/1, ap. 135,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - preparate pentru curăţare, lustruire, degresa-

re şi şlefuire; săpunuri nemedicale; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice 
nemedicinale, loţiuni nemedicinale pentru 
păr; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; 

 

05   - produse medicale şi veterinare; produse igi-
enice pentru medicină; substanţe şi alimente 
dietetice de uz medical sau veterinar, supli-
mente dietetice pentru animale; dezinfectan-
te; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

31   - produse agricole, acvatice, horticole şi fores-
tiere neprelucrate; cereale şi seminţe nepre-
lucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi 
proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, ră-
saduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; 
alimente şi băuturi pentru animale; malţ. 

 

 

 
 
(210) 041254 
(220) 2017.09.25 
(730) UNGUREAN Alexei, MD 

Bd. Traian nr. 19/1, ap. 135,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - preparate pentru curăţare, lustruire, degresa-

re şi şlefuire; săpunuri nemedicale; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice 
nemedicinale, loţiuni nemedicinale pentru 
păr; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; 

 

05   - produse medicale şi veterinare; produse igi-
enice pentru medicină; substanţe şi alimente 
dietetice de uz medical sau veterinar, supli-
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mente dietetice pentru animale; dezinfectan-
te; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

31   - produse agricole, acvatice, horticole şi fores-
tiere neprelucrate; cereale şi seminţe nepre-
lucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi 
proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, ră-
saduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; 
alimente şi băuturi pentru animale; malţ. 

 

 

 
 
(210) 041260 
(220) 2017.09.28 
(730) Patrón Spirits International AG, CH 

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); băuturi 

spirtoase distilate; rom; tequila; votcă; vinuri; 
băuturi spirtoase; lichioruri. 

 

(531) CFE(5) 27.05.03. 
 

 
 
(210) 041263 
(220) 2017.09.28 
(730) Patrón Spirits International AG, CH 

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); băuturi 

spirtoase distilate; rom; tequila; votcă; vinuri; 
băuturi spirtoase; lichioruri. 

 

(531) CFE(5) 25.01.15; 26.04.04; 27.05.03. 
 

 
 
(210) 041264 
(220) 2017.09.28 
(730) IMCOMVIL-GRUP S.R.L., MD 

Str. Maria Drăgan nr. 46,  
MD-2052, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roz, roşu, galben de 

diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, al-
bastru de diferite nuanţe, negru, cafeniu. 

(511) NCL(11-2017) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

(531) CFE(5) 01.15.01; 01.15.11; 03.01.14; 05.07.22; 
05.07.24; 08.07.25; 27.05.02; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 041271 
(220) 2017.09.28 
(730) BASF Agrochemical Products B.V., NL 

Groningensingel 1, Arnhem, Olanda 
(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
05   - preparate pentru distrugerea şi combaterea 

dăunătorilor; insecticide, fungicide, erbicide, 
pesticide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 041272 
(220) 2017.09.25 
(730) SERVOSTAL S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - aparate de măsurare, de control (verificare); 
 

11   - aparate de distribuire a apei şi instalaţii sani-
tare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.15.23; 14.01.02; 14.01.03; 14.01.15; 
26.13.25; 27.01.06; 27.05.08. 

 

 
 
(210) 041273 
(220) 2017.09.27 
(730) ASTRO UNIVERSAL S.R.L., MD 

Str. Armeneasca nr. 27 "b",  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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. 

 

 

 
 
(210) 041276 
(220) 2017.10.02 
(730) BEM INNA S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Studenţilor nr. 12/1, ap. 92,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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. 

 

 

 
 
(210) 041277 
(220) 2017.10.02 
(730) COZOVEACHIN Gheorghi, MD 

Str. Aron Pumnul nr. 140,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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) 15.01.13; 15.07.01; 15.07.07; 26.13.25; 
27.01.01; 27.01.04; 27.05.01. 
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(210) 041278 
(220) 2017.10.02 
(730) CEBOTARI Gheorghii, MD 

Str. Cosmonauţilor nr. 12, MD-6812, 
Băcioi, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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; 

 

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

 

(531) CFE(5) 08.01.06; 08.01.25; 11.03.02; 11.03.20; 
24.03.16; 24.03.18; 26.01.21; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 041279 
(220) 2017.09.28 
(730) COTIDIAN S.A., companie de televiziune, 

MD 
Str. Alecu Russo nr. 1, cam. 133,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 041281 
(220) 2017.10.03 
(730) SAVVA Viorel, MD 

Str. Trandafirilor nr. 15, ap. 47,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "ATTORNEYS AT LAW", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, roşu, gri. 
(511) NCL(11-2017) 
45   - servicii juridice. 
 

(531) CFE(5) 27.05.10; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 041282 
(220) 2017.10.03 
(730) GMG PRODUCTION S.R.L., MD 

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 
 
(210) 041283 
(220) 2017.10.03 
(730) GMG PRODUCTION S.R.L., MD 

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 041284 
(220) 2017.10.04 
(730) BODAŞCO Oleg, MD 

Bd. Decebal nr. 76, bloc 3, ap. 8,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 041285 
(220) 2017.10.04 
(730) BODAŞCO Oleg, MD 

Bd. Decebal nr. 76, bloc 3, ap. 8,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 041286 
(220) 2017.10.03 
(730) MEGAVIL GRUP S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. Bucuriei nr. 7,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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) 041287 
(220) 2017.10.03 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

"GRAND CANDY", AM 
ul. Masisa, 31, 0061, g. Erevan, Armenia 

(540)  
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(591) Culori revendicate: gri, gri-deschis, gri-închis, 
verde, verde-deschis, roşu, roşu-închis, roşu-
deschis, alb, negru, albastru, bleu, bleu-
deschis, galben, galben-închis, cafeniu, ca-
feniu-închis, cafeniu-deschis, roz, bej, bej-
închis, bej-deschis, violet, liliachiu, liliachiu-
deschis, portocaliu, portocaliu-închis, porto-
caliu-deschis, zmeuriu. 

(511) NCL(11-2017) 
30   - preparate aromatice de uz alimentar; arome 

pentru prăjituri, cu excepţia uleiurilor esenţia-
le; arome pentru băuturi, cu excepţia uleiuri-
lor esenţiale; arome de cafea; arome, cu 
excepţia uleiurilor esenţiale; anason în formă 
de stea; vanilină (înlocuitori de vanilie); vani-
lie (arome); vafe, gofre; îndulcitori naturali; 
lianţi pentru mezeluri; lianţi pentru îngheţată 
(gheaţă comestibilă); apă de mare pentru 
gătit; alge (condimente); cuişoare; glazură 
pentru prăjituri; glucoză pentru uz culinar; 
muştar; aditivi pe bază de gluten pentru uz 
culinar; drojdie; agenţi de îngroşare pentru 
gătit; maia; înlocuitori de cafea; preparate 
vegetale care înlocuiesc cafeaua; sosuri pen-
tru salate; dulciuri pentru decorarea pomului 
de Crăciun; torturi; produse de cofetărie; 
produse de cofetărie pe bază de arahide; 
produse de cofetărie pe bază de migdale; 
paste alimentare făinoase; produse de pati-
serie; ghimbir (mirodenii); îngheţată de iaurt 
(îngheţată); cacao; produse de cacao; cremă 
tartar pentru uz culinar; cremă tartar pentru 
uz alimentar; capere; caramele (bomboane); 
curry (condiment); ketchup (sos); gluten pre-
parat ca produs alimentar; lemn dulce (cofe-
tărie); bomboane cu mentă; bomboane, in-
clusiv drajeuri, bomboane de ciocolată; scor-
ţişoară (condiment); cafea; cafea verde; ami-
don de uz alimentar; biscuiţi săraţi; turmeric; 
gheaţă pentru răcire; gheaţă naturală sau 
artificială; gheaţă comestibilă; acadele; ma-
ioneză; maltoză; marinate; miere; lăptişor de 
matcă; îngheţată; făină; făină de grâu; spu-
me de desert (dulciuri); spume de ciocolată; 
mentă pentru utilizare în cofetărie; cacao cu 
lapte; cafea cu lapte; băuturi pe bază de ca-
fea; băuturi pe bază de cacao; băuturi pe 
bază de ceai; ciocolată cu lapte (băutură); 
ciocolată de băut; infuzii, cu excepţia celor 
medicale; nucşoară; pastă din boabe de soia 
(condiment); melasă; piper; ienibahar; boia 
(condimente); pesto (sos); biscuiţi; biscuiţi 
Petit-beurre; plăcinte; sosuri de carne; fon-
dante (cofetărie); prafuri pentru îngheţate; 
praf de copt; praline; condimente; produse 
pentru frăgezit carne de uz casnic; produse 
de panificaţie; propolis; turte dulci; mirodenii; 

praf pentru prăjituri; sosuri de fructe; gumă 
de mestecat; mirodenii (condimente); ger-
meni de grâu pentru consum uman; zahăr; 
anason (seminţe); seminţe de in pentru con-
sum uman; sirop de melasă; siropuri şi mela-
să; aluat de prăjituri; dulciuri; bicarbonat de 
sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru 
copt); malţ pentru alimentaţie; sare pentru 
conservarea alimentelor; sare de bucătărie; 
sare de ţelină; şerbeturi (îngheţate); glazură 
de şuncă; sos de soia; sos de tomate; sosuri 
(condimente); condimente aromate; produse 
pentru a stabiliza frişca; sushi; tapiocă; tartrat 
acid de potasiu pentru uz culinar; tartrat acid 
de potasiu pentru uz alimentar; zarzavaturi 
conservate (condimentare); oţet; oţet de be-
re; fermenţi pentru paste; halva; pâine; cicoa-
re (înlocuitori de cafea); ceai; ceai cu gheaţă; 
chutneys (condiment); ciau-ciau (condiment); 
şofran (mirodenii); ciocolată; extract de malţ 
pentru alimentaţie; esenţe pentru alimentaţie, 
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor 
esenţiale. 

 

(531) CFE(5) 01.03.06; 01.03.09; 02.05.04; 02.05.22; 
04.05.05; 08.01.21; 08.01.23; 24.01.10; 27.05.01; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 041288 
(220) 2017.10.03 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiu 

"GRAND CANDY", AM 
ul. Masisa, 31, 0061, g. Erevan, Armenia 

(540)  
 
 

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

roşu, bej. 
 



 

MD - BOPI 11/2017 TRADEMARKS 

 82

(511) NCL(11-2017) 
28   - dispozitive de jocuri video tip arcadă; aparate 

pentru jocuri video; maşini pentru jocurile de 
noroc; jocuri automate cu fise; vehicule (jucă-
rii); bazine de înot (articole de joacă şi de 
sport); trambuline; cadouri surpriză pentru 
invitaţi la petreceri; lozuri răzuibile; blocstar-
turi; plăci de bodyboarding; ghete cu patine 
(combinate); biberoane pentru păpuşi; trici-
clete pentru copii mici (jucării); biciclete stati-
ce de antrenament; juvelnice (unelte de pes-
cuit); fluturaşi (badminton); titireze (jucării); 
haltere; giroscoape şi stabilizatoare de zbor 
pentru aeromodele; puzzle-uri; talere (tir); 
saci de box; senzori de muşcătură (pescuit); 
deltaplane; joystick-uri pentru jocuri video; 
discuri zburătoare (jucării); discuri pentru 
sport; case pentru păpuşi; jocuri de domino; 
plute pentru înot; plăci de surfing cu vâslă; 
planşe de windsurfing; trambuline (articole 
de sport); skateboarduri; planşe cu velă; ta-
ble de şah; table de şah sau dame; drone 
(jucării); săgeţi pentru jocul de Darts; pomi 
de Crăciun din materiale sintetice; cupe pen-
tru amestecat zaruri; veste pentru înot; scri-
peţi-blocători (echipamente pentru alpinism); 
zmeie; ace pentru pompe de umflat mingi de 
joc; jucării pentru animale domestice; jucării 
moi; jucării de pluş; jucării mobile suspenda-
te; jucării cu surpriză (farse); jucării; jocuri de 
societate; jocuri de masă; jocuri cu inele; 
jocuri; jocuri de construcţie; caleidoscoape; 
camere de aer pentru mingi destinate jocuri-
lor sportive; răşină folosită de către sportivi; 
canturi de schiuri; taloane de bingo; cărţi de 
joc; căluşei; mulinete pentru pescuit; căluţi-
balansoar (jucării); leagăne; popice; popice 
(joc); tacuri de biliard; crose de golf; crose de 
hochei; saltele de joacă pentru bebeluşi; piei 
de focă (învelitori pentru schi); clopoţei pen-
tru pomul de Crăciun; camere pentru păpuşi; 
controlere pentru console de jocuri; teleco-
menzi pentru jucării; confeti; bomboane ex-
plozive; patine de gheaţă; patine cu rotile; 
patine cu rotile în linie; jocuri cu zaruri; arme 
pentru paintball (articole sportive); legături de 
schi; paturi pentru păpuşi; rulete; cârlige de 
undiţă; blocuri de construcţie (jucării); păpuşi; 
labe pentru înotători; gute de pescuit; gute 
de pescuit din intestine de animale; arcuri de 
tir; schiuri; schiuri nautice; schiuri pentru sur-
fing; jocuri de mahjong (joc de masă chine-
zesc); machete sub formă de jucării; fluiere 
de ademenit vânatul; marionete; măşti (jucă-
rii); măşti de carnaval; măşti de teatru; măşti 
de scrimă; păpuşi matrioşka; catarge pentru 
plăci de windsurfing; maşini de aruncat 

mingi; ursuleţi de pluş; cretă pentru tacuri de 
biliard; ţinte; ţinte electronice; kituri de asam-
blat machete la scară (jucării); modele de 
vehicule la scară redusă (miniaturi); vârtelni-
ţe pentru zmeie; mingi pentru jocuri; momea-
lă de pescuit (sintetice); benzi de amortizare 
pentru mese de biliard; apărători de ge-
nunchi (articole de sport); vârfuri de tac; apă-
rători de cot (articole de sport); jocuri de ta-
ble; pompe adaptate special pentru a fi utili-
zate cu mingi de joc; îmbrăcăminte pentru 
păpuşi; arme de scrimă; bastoane pentru 
majorete; parapante; pachinko; mănuşi de 
baseball; mănuşi de box; mănuşi de golf; 
mănuşi (accesorii de joc); mănuşi de protec-
ţie pentru jocuri cu crosă sau bâtă (accesorii 
de joc); mănuşi de scrimă; jocuri de tip pinata 
(pinata); arme de jucărie; pistoale cu aer 
comprimat (jucării); capse detonante (jucării); 
capse pentru pistoale (jucării); folii de protec-
ţie adaptate pentru ecrane pentru jocuri por-
tabile; jucării zornăitoare; jocuri de aruncare 
a potcoavei; suporturi de lumânări pentru 
brazi de Crăciun; suporturi pentru pomi de 
Crăciun; protecţii pentru tălpi de schiuri; co-
laci pentru scăldat şi înot; plute pentru pes-
cuit; jocuri portabile cu afişaje pe bază de 
cristale lichide; centuri de înot; momeli pentru 
vânătoare sau pescuit; momeli mirositoare 
pentru vânătoare şi pescuit; materiale pentru 
tir cu arcul; baloane de săpun (jucării); unelte 
de refacere a gazonului (accesorii de golf); 
dispozitive de marcat punctele la biliard; căp-
tuşeli de protecţie (piese vestimentare de 
sport); rachete; curele pentru planşe de sur-
fing; hamuri pentru plăci de windsurfing; cen-
turi pentru halterofili (articole de sport); roboţi 
de jucărie; praştii (articole de sport); role 
pentru biciclete fixe de antrenament; lansa-
toare de harpoane (articole de sport); jucării 
de pluş cu păturică de consolare; trotinete; 
sănii (articole de sport); boburi; plase de flu-
turi; mincioguri de pescuit; plase (articole de 
sport); fileuri pentru tenis; indicatoare de 
muşcătură (echipament de pescuit); maşini 
cu sloturi (maşini de jocuri); articole de gim-
nastică; jocuri de aruncat inele; articole de 
sport pentru exerciţii în atletica grea; centuri 
de căţărare; accesorii de pescuit; zăpadă 
artificială pentru pomul de Crăciun; rachete 
de zăpadă; plăci de snowboard; vehicule de 
jucărie cu telecomandă; lansatoare de talere 
(tir); mese de biliard; mese de biliard cu fise; 
mese pentru tenis de masă; corzi de rachete; 
corzi de rachete din intestine de animale; 
saci de crichet; genţi pentru crose de golf, cu 
sau fără roţi; cărucioare pentru saci de golf; 
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tobogane (articole de joacă); aparate pentru 
culturism; aparate pentru exerciţii fizice; pro-
tecţii inghinale pentru sportivi (articole sporti-
ve); vergi de undiţe pentru pescuit; ornamen-
te pentru pomul de Crăciun (cu excepţia arti-
colelor de iluminat şi a dulciurilor); aparate 
pentru lansat mingile de tenis; aparate de 
prestidigitaţie; aparate pentru jocuri; instalaţii 
şi aparate pentru jocul de popice; figurine de 
jucărie; jetoane pentru jocuri; jetoane pentru 
jocurile de noroc; mese de foosball; huse 
special concepute pentru echipamentul de 
schi şi surf; bile din sticlă colorată; bile de 
biliard; mingi de joc; baloane; muniţie pentru 
jocuri de paintball; globuri de sticlă cu zăpa-
dă în interior; jocuri de şah; dame (jocuri); 
prăjini pentru sărituri; pălării din hârtie pentru 
petreceri; apărători de tibie (articole de 
sport); învelişuri pentru camuflare (articole de 
sport); extensoare; 

 

30   - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
pentru prăjituri, cu excepţia uleiurilor esenţia-
le; arome pentru băuturi, cu excepţia uleiuri-
lor esenţiale; arome de cafea; arome, cu 
excepţia uleiurilor esenţiale; anason în formă 
de stea; vanilină (înlocuitori de vanilie); vani-
lie (arome); vafe, gofre; îndulcitori naturali; 
lianţi pentru mezeluri; lianţi pentru îngheţată 
(gheaţă comestibilă); apă de mare pentru 
gătit; alge (condimente); cuişoare; glazură 
pentru prăjituri; glucoza pentru uz culinar; 
muştar; aditivi pe bază de gluten pentru uz 
culinar; drojdie; agenţi de îngroşare pentru 
gătit; maia; înlocuitori de cafea; preparate 
vegetale care înlocuiesc cafeaua; sosuri pen-
tru salate; dulciuri pentru decorarea pomului 
de Crăciun; torturi; produse de cofetărie; 
produse de cofetărie pe bază de arahide; 
produse de cofetărie pe bază de migdale; 
paste alimentare făinoase; produse de pati-
serie; ghimbir (mirodenii); îngheţată de iaurt 
(îngheţate); cacao; produse de cacao; cremă 
tartar pentru uz culinar; cremă tartar pentru 
uz alimentar; capere; caramele (bomboane); 
curry (condiment); ketchup (sos); gluten pre-
parat ca produs alimentar; lemn dulce (cofe-
tărie); bomboane cu mentă; bomboane, in-
clusiv drajeuri, bomboane de ciocolată; scor-
ţişoară (condiment); cafea; cafea verde; ami-
don de uz alimentar; biscuiţi săraţi; turmeric; 
gheaţă pentru răcire; gheaţă naturală sau 
artificială; gheaţă comestibilă; acadele; ma-
ioneză; maltoză; marinate; miere; lăptişor de 
matcă; îngheţată; făină; faină de grâu; spu-
me de desert (dulciuri); spume de ciocolată;  
 
 

mentă pentru utilizare în cofetărie; cacao cu 
lapte; cafea cu lapte; băuturi pe bază de ca-
fea; băuturi pe bază de cacao; băuturi pe 
bază de ceai; ciocolată cu lapte (băutură); 
ciocolată de băut; infuzii, cu excepţia celor 
medicale; nucşoară; pastă din boabe de soia 
(condiment); melasă; piper; ienibahar; boia 
(condimente); pesto (sos); biscuiţi; biscuiţi 
Petit-beurre; plăcinte; sosuri de carne; fon-
dante (cofetărie); prafuri pentru îngheţate; 
praf de copt; praline; condimente; produse 
pentru frăgezit carne de uz casnic; produse 
de panificaţie; propolis; turte dulci; mirodenii; 
praf pentru prăjituri; sosuri de fructe; gumă 
de mestecat; mirodenii (condimente); ger-
meni de grâu pentru consum uman; zahăr; 
anason (seminţe); seminţe de in pentru con-
sum uman; sirop de melasă; siropuri şi mela-
să; aluat de prăjituri; dulciuri; bicarbonat de 
sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru 
copt); malţ pentru alimentaţie; sare pentru 
conservarea alimentelor; sare de bucătărie; 
sare de ţelină; şerbeturi (îngheţată); glazură 
de şuncă; sos de soia; sos de tomate; sosuri 
(condimente); condimente aromate; produse 
pentru a stabiliza frişca; sushi; tapiocă; tartrat 
acid de potasiu pentru uz culinar; tartrat acid 
de potasiu pentru uz alimentar; zarzavaturi 
conservate (condimentare); oţet; oţet de be-
re; fermenţi pentru paste; halva; pâine; cicoa-
re (înlocuitori de cafea); ceai; ceai cu gheaţă; 
chutneys (condiment); ciau-ciau (condiment); 
şofran (mirodenii); ciocolată; extract de malţ 
pentru alimentaţie; esenţe pentru alimentaţie, 
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor 
esenţiale. 

 

(531) CFE(5) 01.03.06; 01.03.09; 03.01.14; 03.01.15; 
08.01.20; 24.01.10; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 041289 
(220) 2017.10.03 
(730) GRABAŞCIUC Igor, MD 

Str. Sergiu Rădăuţanu nr. 43, MD-2019, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

înlocuitori ai acestor materiale, neprelucrate 
şi semiprelucrate; produse din materiale 
plastice şi răşini semiprelucrate; materiale de 
călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte, 
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice, celulo-
ză regenerată folosite în procesul de fabrica-
ţie, acetat de celuloză semiprelucrat, plăci 
din acetat de celuloză folosite în fabricaţie; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.03.13; 05.03.14; 07.01.24; 
07.01.25; 07.03.11; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 041291 
(220) 2017.10.03 
(730) GMG PRODUCTION S.R.L., MD 

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

 

 
 
(210) 041292 
(220) 2017.10.04 
(730) ROŞCOV Evgheni, MD 

Calea Orheiului nr. 107, ap. 157,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 

(210) 041293 
(220) 2017.10.04 
(730) TRIFOI PLUS S.R.L., MD 

Str. Cojocarilor nr. 18, ap. (of.) 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

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

 

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

 

 
 
(210) 041297 
(220) 2017.10.05 
(730) CILAG GMBH INTERNATIONAL, CH 

Gubelstrasse 34, 6300, Zug, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice şi pe bază de plante 

medicinale pentru ameliorarea şi prevenirea 
bolilor căilor respiratorii superioare, faringitei, 
anginei, tusei şi simptomelor de răceală. 

 

(531) CFE(5) 01.03.09; 01.13.15; 01.15.09; 01.15.15; 
05.03.16; 05.07.12; 05.07.22; 26.05.15; 27.05.01; 
28.05.00. 
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(210) 041298 
(220) 2017.10.06 
(730) RUSU Adrian, MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 2/1, ap. 49,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
07   - maşini şi maşini-unelte; 
 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; 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. 

 

 
 
(210) 041299 
(220) 2017.10.06 
(730) BUSUIOC Sergiu, MD 

Bd. Dacia nr. 44, ap. 126,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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, cu excepţia celor cu aromă sau 
gust de citrice, mentă sau căpşună; îngheţa-
tă; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, 
praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (con-
dimente); mirodenii; gheaţă. 

 

 
 
(210) 041300 
(220) 2017.10.06 
(730) BODRUG Serghei, MD 

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 8, bloc 2, ap. 175, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
BODRUG Dmitri, MD 
Str. 27 August nr. 3, MD-2003, 
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

(531) CFE(5) 07.01.24; 07.01.25; 07.03.01; 07.03.11; 
26.01.16; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 041302 
(220) 2017.08.09 
(730) COJOCARU Andrian, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, verde, azuriu, al-

bastru, violet, zmeuriu, alb, negru. 
(511) NCL(11-2017) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 15.07.01; 15.07.03; 15.07.19; 27.05.24; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 041306 
(220) 2017.10.10 
(730) DUCATES GRUP S.R.L.,  

societate comercială, MD 
MD-5810, Budăi, Teleneşti, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 041307 
(220) 2017.10.09 
(730) MOGO LOANS S.R.L., MD 

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 20/A,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
39   - servicii de leasing auto; servicii de leasing de 

autovehicule. 
 

(531) CFE(5) 01.15.11; 18.01.01; 18.01.09; 18.01.23; 
27.03.15; 27.05.08. 

 

 
 
(210) 041309 
(220) 2017.10.10 
(730) LEDVANCE GmbH, DE 

Parkring 29 – 33 85748 Garching  
bei München, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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 de 
semnalizare; aparate şi instrumente electrice 

şi electronice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, transformarea, 
acumularea, reglarea sau comanda curentu-
lui electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea sau reproducerea datelor, sune-
tului sau imaginilor; fascicule; proiectoare de 
imagini; suporturi de înregistrare a datelor 
magnetice; LED-uri (diode emiţătoare de 
lumină) şi diode laser (de asemenea LED-uri 
organice şi diode laser); module cu LED-uri, 
de asemenea pentru semnalizare; afisaje 
folosind tehnologia LED; calculatoare şi dis-
pozitive pentru prelucrarea datelor; dispoziti-
ve, aparate electrice şi electronice pentru 
funcţionarea, reglarea şi controlul instalaţiilor 
de iluminat; dispozitive, aparate electrice şi 
electronice pentru operarea, reglarea şi con-
trolul lămpilor şi corpurilor de iluminat; dispo-
zitive, aparate electrice şi electronice pentru 
operarea şi reglarea sistemelor centrale de 
control al clădirilor; dispozitive, aparate elec-
trice şi electronice pentru operarea, reglarea 
şi controlul instalaţiilor de construcţie, modu-
le de interfaţă pentru aparatele şi dispozitive-
le sus-menţionate; conductori de lumină; 
conectori optici; senzori; bariere de lumină; 
startere electrice; drivere; transformatoare; 
balasturi electronice; transformatoare minia-
turale; bobine de impedanţă, cu reactanţă de 
şoc: conectori terminali electrici; elemente de 
contact, inclusiv prize, terminale, manşoane, 
comutatoare, întrerupătoare (comutatoare) 
electrice; programe de calculator şi software 
de toate tipurile (incluse în această clasă); 
aplicaţii software (aplicaţii) pentru dispozitive 
electrice, electronice şi de comunicaţii; apli-
caţii software pentru operarea, reglarea şi 
controlul instalaţiilor de iluminat, aplicaţii sof-
tware pentru operarea, reglarea şi controlul 
lămpilor şi corpurilor de iluminat; aplicaţii 
software pentru operarea şi reglarea siste-
melor centrale de control al clădirilor; aplicaţii 
software pentru operarea, reglarea şi contro-
lul instalaţiilor de construcţie; piese ale tutu-
ror produsele sus-menţionate incluse în 
această clasă; 

 

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; aparate de iluminat, în special 
lămpi şi corpuri de iluminat; aparate de ilumi-
nat şi sisteme de iluminat compuse din aces-
tea, în special pe bază de diode emiţătoare 
de lumină (LED-uri), de asemenea LED-uri 
organice; lămpi cu LED-uri şi corpuri de ilu-
minat cu LED-uri (incluse în această clasă); 
becuri de iluminat pe bază de LED, precum 
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aparate şi sisteme de iluminat compuse din 
acestea; module de iluminat, şi anume mo-
dule bazate pe LED-uri (bazate, de aseme-
nea pe LED-uri organice) cu funcţii de ilumi-
nare şi pentru aplicaţii de iluminat; piese ale 
tuturor produselor sus-menţionate incluse în 
clasa 11. 

 

 

 
 
(210) 041310 
(220) 2017.10.10 
(730) PRODUSE DE FAMILIE S.R.L., MD 

Str. Bulgară nr. 31-A,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
29   - carne, extracte din carne. 
 

(531) CFE(5) 02.09.01; 03.01.14; 03.01.24; 05.03.13; 
26.01.20; 27.05.07. 

 

 
 
(210) 041311 
(220) 2017.10.10 
(730) GROSU Victoria, MD 

Str. Paris nr. 12/2, ap. 40,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.01; 27.05.08; 27.05.13. 
 

 
 
(210) 041313 
(220) 2017.10.06 
(730) MOLDABELA TRADE S.R.L., MD 

Str. Naţională nr. 82,  
MD-3601, Ungheni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
23   - fire de uz textil; 
 

24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 
casnic; draperii textile sau din material plastic; 

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.12; 26.11.13; 26.15.01; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 041314 
(220) 2017.10.11 
(730) LUCEAFĂRUL, cooperativă de producţie 

şi comerţ, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 16, MD-4216, 
Cioburciu, Ştefan-Vodă, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.19; 05.07.10; 25.01.06; 27.05.04; 
27.05.21; 27.05.22; 28.17.00. 

 

 
 
(210) 041315 
(220) 2017.10.11 
(730) GHERŢA Anna, MD 

MD-7427, Valea Perjei, Taraclia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedica-
le; parfumerie, uleiuri esenţiale, produse 
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale 
pentru păr; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 041316 
(220) 2017.10.11 
(730) ESOTIQ&HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA, 

PL 
Ul. Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk,  
Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
25   - îmbrăcăminte, inclusiv lenjerie de corp; încăl-

ţăminte, articole care servesc la acoperirea 
capului; 

 

35   - comercializarea cu amănuntul şi angro a 
îmbrăcămintei, inclusiv lenjeriei de corp; în-
călţămintei şi articolelor de mercerie. 

 

 

 
 
(210) 041319 
(220) 2017.10.12 
(730) GUZUN Efrosinia, MD 

Str. Păcii, MD-4829, 
Măgdăceşti, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

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

 

 

 
 
(210) 041326 
(220) 2017.10.12 
(730) IURMICORE S.R..L., MD 

Str. Scrisului Latin nr. 2,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-

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

 

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

 

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

 

31   - produse agricole, acvatice, horticole şi fores-
tiere neprelucrate; cereale şi seminţe nepre-
lucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi 
proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, ră-
saduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; 
alimente şi băuturi pentru animale; malţ; 

 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.23; 04.05.02; 04.05.05; 05.07.01; 
09.03.13; 25.03.25; 27.05.01. 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 041336 
(220) 2017.10.03 
(730) ARAMA R S.R.L., MD 

Calea Orheiului nr. 107, ap. 31,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "A", "www", "md", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2017) 
20   - mobile, oglinzi, rame; containere nemetalice 

pentru depozitare sau transportare; produse 
din os, corn, fanoane de balenă sau sidef 
(prelucrate sau semiprelucrate); solzi; spumă 
de mare; ambră. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.03.06; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 041339 
(220) 2017.10.13 
(730) SCARLEŢCHI-COM S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 16/2, ap. 70,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
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; 

 

24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 
casnic; draperii textile sau din material plastic; 

 

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

 

(531) CFE(5) 26.05.02; 26.05.18; 26.13.25; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 041344 
(220) 2017.10.17 
(730) TIMOTIN Andrei, MD 

Str. Grigore Ureche nr. 14, ap. 51,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedica-
le; parfumerie, uleiuri esenţiale, produse 
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale 
pentru păr; produse nemedicinale pentru 
îngrijirea dinţilor; 

 

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

 

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

 

06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-
teriale metalice pentru construcţii; construcţii 
metalice transportabile; cabluri şi fire metali-
ce neelectrice; produse de feronerie metali-
că; containere metalice pentru depozitare 
sau transportare; seifuri; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
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; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi dispoziti-
ve pentru asistenţă, adaptate nevoilor per-
soanelor cu dizabilităţi; aparate de masaj; 
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; 

 

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; 

 

13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 
focuri de artificii; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; 
ceasornicărie şi instrumente pentru măsura-
rea timpului; 

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti;  
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pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ai acestor materiale, neprelucrate 
şi semiprelucrate; produse din materiale 
plastice şi răşini semiprelucrate; materiale de 
călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte, 
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele; piei de animale; ba-
gaje şi genţi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; gulere, lese şi articole de îmbrăcăminte 
pentru animale; 

 

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

 

20   - mobile, oglinzi, rame; containere nemetalice 
pentru depozitare sau transportare; produse 
din os, corn, fanoane de balenă sau sidef 
(prelucrate sau semiprelucrate); solzi; spumă 
de mare; ambră; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelu-
crată, cu excepţia sticlei de construcţie; sti-
clărie, porţelan şi faianţă; 

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; co-
pertine din materiale textile sau sintetice; 
vele; saci pentru depozitarea şi transportarea 
materialelor în vrac; materiale de umplutură 
şi amortizare, cu excepţia celor din hârtie, 
carton, cauciuc sau din materiale plastice; 
materiale textile fibroase brute şi înlocuitori ai 
acestora; 

 

24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 
casnic; draperii textile sau din material plastic; 

 

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

 

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

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile; 

 

28   - jocuri, jucării; aparate pentru jocuri video; 
articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

30   - 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   - produse agricole, acvatice, horticole şi fores-
tiere neprelucrate; cereale şi seminţe nepre-
lucrate; fructe şi legume proaspete, ierburi 
proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, ră-
saduri şi seminţe pentru plantare; animale vii; 
alimente şi băuturi pentru animale; malţ; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

40   - tratament de materiale; 
 

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 fizică a bunurilor şi a indivizilor; 
servicii personale şi sociale oferite de către 
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.21; 27.07.11. 
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(210) 041348 
(220) 2017.10.16 
(730) DERMENJI Inessa, MD 

Bd. Decebal nr. 6, bloc 2, ap. 130,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.11; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 041349 
(220) 2017.10.13 
(730) BANTAŞ Iurie, MD 

Str. Krîlov nr. 28, ap. 11,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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) 041350 
(220) 2017.10.11 
(730) MITRA-GRUP S.A., MD 

Str. A. Şciusev nr. 48-1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(11-2017) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

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

 

(531) CFE(5) 25.01.06; 26.04.06; 26.04.18; 26.11.13; 
27.05.24; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 041351 
(220) 2017.10.16 
(730) EVENIMENTE NRG S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 89/1,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 
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(210) 041352 
(220) 2017.10.19 
(730) HAFEP S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 11/4,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră utilizate în pictură, 
decorare, imprimare şi artă; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.03.11; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 041353 
(220) 2017.10.19 
(730) ACVILA GRUP, uniune de persoane  

juridice, MD 
Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru construcţii; construcţii 
metalice transportabile; cabluri şi fire metali-
ce neelectrice; produse de feronerie metali-
că; containere metalice pentru depozitare 
sau transportare; seifuri; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.01.10; 26.07.03; 27.01.05; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 041354 
(220) 2017.10.16 
(730) BIROUL ASOCIAT DE AVOCAŢI "POPA ŞI 

ASOCIAŢII", MD 
Str. Vlaicu Pârcălab nr. 77, of. 12,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.04; 26.04.09; 27.05.10. 
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(210) 041355 
(220) 2017.10.16 
(730) Firm Grona LLC, UA 

Zheleznodorozhnaya St. 10, Skvira, 09001, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
30   - vafe; biscuiţi cu malţ; glazură pentru prăjituri; 

jeleuri de fructe (cofetărie); produse din dul-
ciuri pentru decorarea prăjiturilor; produse de 
cofetărie pentru decorarea pomului de Crăci-
un; produse de cofetărie din aluat dulce pre-
ponderent cu umplutură; produse de cofetă-
rie şi patiserie; produse de cofetărie pe bază 
de arahide; produse de cofetărie pe bază de 
migdale; caramele (bomboane); bomboane; 
lemn dulce (produse de cofetărie); bomboa-
ne cu mentă; biscuiţi săraţi; dropsuri; prico-
migdale (produse de patiserie); batoane de 
lemn dulce (produse de cofetărie); drajeuri 
romboidale (produse de cofetărie); biscuiţi; 
biscuiţi petit-beurre; prăjituri; budinci; turte 
dulci; prăjituri uscate (patiserie); dulciuri; 
pesmeţi; decoraţiuni din ciocolată pentru 
prăjituri; halva. 

 

(531) CFE(5) 27.05.13. 
 

 
 
(210) 041356 
(220) 2017.10.17 
(730) KB-WALKOMA S.R.L., MD 

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 25,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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) 15.09.01; 15.09.18; 15.09.25; 26.04.03; 
26.04.08; 26.04.09; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 041357 
(220) 2017.10.17 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
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; 
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30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 041358 
(220) 2017.10.17 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 041359 
(220) 2017.10.17 
(730) CALMÎC Vitalie, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 204, bloc 1, ap. 94,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 

casnic; draperii textile sau din material plastic; 
 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 

(210) 041360 
(220) 2017.10.17 
(730) CALMÎC Vitalie, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 204, bloc 1, ap. 94,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 

casnic; draperii textile sau din material plastic; 
 

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

 

 

 
 
(210) 041361 
(220) 2017.10.17 
(730) CALMÎC Vitalie, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 204, bloc 1, ap. 94,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
(511) NCL(11-2017) 
24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 

casnic; draperii textile sau din material plastic; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.13; 
27.05.22; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 041363 
(220) 2017.10.18 
(730) BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., întreprin-

dere mixtă, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 2,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
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) 041365 
(220) 2017.10.18 
(730) LAUR Maxim, MD 

Str. Profesor Ion Dumeniuc nr. 20, ap. 4,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 18.01.01; 18.01.09; 18.01.23; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 041366 
(220) 2017.10.18 
(730) TZOTZIASHVILI Haim Shavtai, MD 

Str. Nucarilor nr. 1/1, MD-5621, 
Floreni, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 09.01.08; 09.01.24; 26.01.02; 26.01.11; 
26.01.20; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 041367 
(220) 2017.10.19 
(730) BENDERSCHI Mariana, MD 

Str. Izvoarelor nr. 3, MD-6526, 
Mereni, Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.01.15; 27.05.19; 27.05.22. 
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(210) 041370 
(220) 2017.10.19 
(730) RUSU Dumitru, MD 

MD-3725, Pănăşeşti, Străşeni, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; papetărie şi 
articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de instruire sau învăţă-
mânt; folii, pelicule şi pungi de plastic pentru 
ambalare şi împachetare; caractere tipografi-
ce; clişee; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.09; 01.01.17; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 041373 
(220) 2017.10.18 
(730) S.C. Amylon S.A., RO 

Şos. Alba Iulia nr. 70, Jud. Sibiu, România 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

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

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 041388 
(220) 2017.10.25 
(730) VLOŞCINSCHI Andrei, MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 11, ap. 53,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
(210) 041390 
(220) 2017.10.26 
(730) ŞEVCIUC Valeria, MD 

Str. Ginta Latină nr. 11/3, ap. 3,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
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(210) 041408 
(220) 2017.10.31 
(730) ADVANCE GRUP S.R.L., MD 

Bd. Ioan Cuza-Vodă nr. 18/1, ap. 29,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 29915 

(151) 2017.09.14 

(181) 2025.12.23 

(210) 038122 

(220) 2015.12.23 

(730) Partidul Politic "Partidul Acţiune  
şi Solidaritate" (PAS), MD 

Calea Ieşilor nr. 61/1, ap. 158,  

MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2015) 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 

protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-

sonale şi sociale oferite de către terţi destina-

te să satisfacă nevoile indivizilor. 
 

(531) CFE(5) 26.11.09; 27.05.11. 

 

 

 

(111) 29955 

(151) 2017.08.31 

(181) 2025.05.21 

(210) 037080 

(220) 2015.05.21 

(730) DANTE INTERNATIONAL S.A., RO 

Şos. Virtuţii nr. 148, spaţiul E47, Sector 6, 

Bucureşti, România 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "black friday", cu excep-

ţia executării grafice deosebite. 

 

(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; 
 

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; 
 

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) 24.17.05; 26.04.18; 26.04.24; 27.03.15; 

27.05.24. 

 

 

 

(111) 29956 

(151) 2017.08.31 

(181) 2025.05.21 

(210) 037081 

(220) 2015.05.21 

(730) DANTE INTERNATIONAL S.A., RO 

Şos. Virtuţii nr. 148, spaţiul E47, Sector 6, 

Bucureşti, România 
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(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "black friday", cu excep-

ţia executării grafice deosebite. 

(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; 
 

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; 
 

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) 03.01.06; 03.01.24; 24.17.05; 26.04.18; 

26.04.24; 27.03.15; 27.05.24. 

 

(111) 29957 

(151) 2017.08.31 

(181) 2026.02.28 

(210) 038451 

(220) 2016.02.29 

(730) CERNEA Lilia, MD 

Str. Nicolai Dimo nr. 29, bloc 3, ap. 67,  

MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 05.07.10; 27.05.08. 

 

 

 

(111) 29960 

(151) 2017.08.31 

(181) 2026.07.15 

(210) 039138 

(220) 2016.07.15 

(730) MEGASTROI S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

Str. Sofiei nr. 27, bloc 2,  

MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "STROI", "M", cu excep-

ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu. 

(511) NCL(10-2016) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-

culturii; răşini artificiale în stare brută, mate-

riale plastice în stare brută; îngrăşăminte 

pentru pământ; compoziţii extinctoare; prepa-

rate pentru călirea şi sudura metalelor; pro-

duse chimice destinate conservării alimente-

lor, materiale tanante; adezivi (materiale de 
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lipit) destinaţi industriei; toate produsele sus-

menţionate, cu excepţia materiei prime pen-

tru fabricarea preparatelor de spălare; 
 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

înlocuitori ale acestora neprelucrate şi semi-

prelucrate; produse din materiale plastice 

semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 

etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-

talice; toate produsele sus-menţionate, cu 

excepţia furtunurilor hidraulice nemetalice şi 

furtunurilor, cu/sau fără tuburi interioare, fi-

tingurilor care nu sunt incluse în alte clase, 

cuplajelor nemetalice, inclusiv furtunurilor şi 

racordurilor rapide, bridelor nemetalice, con-

ductelor flexibile de presiune, furtunurilor şi 

ţevilor nemetalice din PVC, fitingurilor din 

PVC, furtunurilor de încălzire nemetalice, 

supapelor cu bilă nemetalice, benzilor de 

fixare şi clemelor de legare nemetalice; 
 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

te rigide nemetalice pentru construcţie; as-

falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 

transportabile; monumente nemetalice. 
 

(531) CFE(5) 25.07.15; 26.03.04; 26.03.18; 27.05.11; 

29.01.12. 

 

 

 

(111) 29961 

(151) 2017.08.30 

(181) 2026.06.13 

(210) 039041 

(220) 2016.06.13 

(730) CEPOI Victor, MD 

Şos. Balcani nr. 2, ap. 78,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-

ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-

re, de control (verificare), de siguranţă (sal-

vare) şi didactice; aparate şi instrumente 

pentru conducerea, distribuirea, transforma-

rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-

rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 

transmiterea, reproducerea sunetului sau 

imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-

ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri  

 

 

şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-

nisme pentru aparate cu preplată; case înre-

gistratoare, maşini de calculat, echipament 

pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 

software de calculatoare; extinctoare; toate 

produsele sus-menţionate, cu excepţia bate-

riilor galvanice, încărcătoarelor de baterii, 

carcaselor de baterii, dispozitivelor periferice 

de calculatoare, invertoarelor (electrice), 

alimentatoarelor cu tensiune stabilizată, co-

mutatoarelor. 
 

 

 

 

(111) 29963 

(151) 2017.08.30 

(181) 2026.08.10 

(210) 039333 

(220) 2016.08.10 

(730) CAPRARI Vladimir, MD 

Str. Valea Dicescu nr. 62, bloc 3,  

MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

19   - conducte rigide nemetalice pentru construc-

ţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii neme-

talice transportabile; monumente nemetalice; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

servicii operaţionale de negociere on-line, 

inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 

vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 

de negociere on-line în care vânzătorul afi-

şează produsele care urmează să fie oferite 

spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 

se face prin intermediul Internetului, pentru a 

facilita vânzarea produselor şi serviciilor 

printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de 

feedback evaluativ şi evaluarea produselor şi 

serviciilor oferite de vânzători, evaluarea 

valorilor şi preţurilor produselor şi serviciilor 

oferite de vânzători, servicii de performanţă a 

cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de 

livrare, precum şi experienţa globală de ne-

gociere în legătură cu acestea; servicii de 

publicitate, servicii de comercializare pentru 

terţi prestate de supermarketuri, hipermarke-

turi, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi 

tarabe; 
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37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; cu 

excepţia serviciilor de schimbare, de echili-

brare şi de asamblare a anvelopelor. 

 

 

 

(111) 29972 

(151) 2017.09.01 

(181) 2026.01.27 

(210) 038280 

(220) 2016.01.27 

(730) "VERITESCROW" SL, ES 

Plaza Hernan Cortes, 1, 3o, 12001 Castellon 

de la Plana, Spania 
(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "bitcoin", cu excepţia 

executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, auriu. 

(511) NCL(10-2016) 

36   - analiză financiară, managementul aparta-

mentelor, închirierea apartamentelor, ban-

king, home banking, brokeraj, servicii finan-

ciare de lichidare a afacerilor, verificarea 

cecurilor, consultanţă financiară, birou de 

credite, servicii de carduri de credit, emiterea 

cardurilor de credit, servicii de carduri de 

debit, agenţii imobiliare, schimb de bani, ser-

vicii fiduciare, sponsorizare financiară, servi-

cii de finanţare, evaluări fiscale, transferul 

electronic de fonduri, finanţarea contractelor 

în rate, informaţii financiare, asigurări finan-

ciare, împrumuturi în rate, investiţii de capi-

tal, emiterea de cărţi de credit, emiterea de 

cecuri de călătorie, împrumuturi contra ga-

ranţii, împrumuturi financiare, management 

financiar, organizarea strângerii de fonduri, 

evaluări imobiliare, servicii de brokeri imobili-

ari, servicii de depunere în casete valorice, 

cotaţii bursiere, servicii de garanţii, depozite 

valorice; 
 

45   - servicii de soluţionare alternativă a dispute-

lor, servicii de arbitraj, servicii legale de licen-

ţiere a software de calculatoare, consultanţă 

în materie de proprietate intelectuală, licenţi-

erea proprietăţii intelectuale, servicii de su-

praveghere a proprietăţii intelectuale, cerce-

tări juridice, servicii juridice de licenţiere a 

software de program, servicii privind litigiile, 

mediere, servicii juridice privind înregistrarea 

numelor de domenii, închirierea seifurilor. 
 

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

29.01.12. 

 

 

 

(111) 29975 

(151) 2017.08.30 

(181) 2026.08.14 

(210) 039370 

(220) 2016.08.14 

(730) FETISOVA Elena Dmitrievna, UA 

str. Iujnaia, nr. 3, or. Crasnoperecopsc,  

Republica Crimea, 296000, Ucraina 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "baby", "service", "baby 

service", cu excepţia executării grafice deo-

sebite. 

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

verde. 

(511) NCL(10-2016) 

41   - organizarea şi desfăşurarea seminarelor, 

organizarea conferinţelor, organizarea petre-

cerii timpului liber, informaţii referitoare la 

odihnă, furnizarea de jocuri interactive prin 

reţea de calculatoare, organizarea expoziţii-

lor cu caracter cultural şi educativ, servicii 

oferite de muzee, închiriere de jucării, închi-

riere de echipamente pentru jocuri, închiriere 

de echipament sportiv, servicii foto şi video. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.17; 

29.01.14. 
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(111) 29976 

(151) 2017.09.04 

(181) 2026.11.24 

(210) 039787 

(220) 2016.11.24 

(730) SMIRNOV Vladimir, MD 

Str. Mincu nr. 11, ap. 14,  

MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-

re; produse igienice pentru medicină; sub-

stanţe şi alimente dietetice de uz medical 

sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-

mente dietetice pentru oameni şi animale; 

plasturi şi materiale pentru pansamente; ma-

teriale pentru plombarea dinţilor şi pentru 

mulaje dentare; dezinfectante; 
 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; papetărie; 

adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 

sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; 

maşini de scris şi articole de birou (cu excep-

ţia mobilelor); materiale de instruire sau învă-

ţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 

plastice pentru ambalaj; caractere tipografi-

ce, clişee; 
 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-

te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 

grăsimi comestibile; 
 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate făcu-

te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 

cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 

melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

31   - produse agricole, horticole, forestiere; cerea-

le şi seminţe neprelucrate; fructe şi legume 

proaspete; plante şi flori naturale; animale vii; 

alimente pentru animale; malţ; 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 

fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-

carea băuturilor; 
 

39   - organizarea călătoriilor; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.02; 27.05.19; 27.05.22. 

 

 

 

(111) 29977 

(151) 2017.09.04 

(181) 2026.11.30 

(210) 039812 

(220) 2016.11.30 

(730) PRODIAFARM S.R.L., societate  
comercială, MD 

Calea Orheiului nr. 103/3,  

MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-

re; produse igienice pentru medicină; sub-

stanţe şi alimente dietetice de uz medical 

sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-

mente dietetice pentru oameni şi animale; 

plasturi şi materiale pentru pansamente; ma-

teriale pentru plombarea dinţilor şi pentru 

mulaje dentare; dezinfectante; produse pen-

tru distrugerea animalelor dăunătoare; fungi-

cide, erbicide. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 

(111) 29978 

(151) 2017.09.04 

(181) 2026.12.30 

(210) 039944 

(220) 2016.12.30 

(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH 

Chollerstrasse 4, Zug 6301, Elveţia 

 

 

 



  MD - BOPI 11/2017 TRADEMARKS 

 104

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ЛЮКС", cu excepţia 

executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 

29   - chipsuri de cartofi. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 09.01.10; 25.01.06; 

25.01.19; 26.04.13; 26.11.06; 26.11.07; 27.05.11; 

28.05.00. 

 

 

 

(111) 29979 

(151) 2017.09.04 

(181) 2026.12.30 

(210) 039945 

(220) 2016.12.30 

(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, CH 

Chollerstrasse 4, Zug 6301, Elveţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ЛЮКС", cu excepţia 

executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 

29   - chipsuri de cartofi. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 09.01.10; 25.01.06; 

25.01.19; 26.04.13; 26.11.13; 27.05.11; 28.05.00. 

 

 

 

(111) 29985 

(151) 2017.09.05 

(181) 2025.05.21 

(210) 037074 

(220) 2015.05.21 

(730) DANTE INTERNATIONAL S.A., RO 

Şos. Virtuţii nr. 148, spaţiul E47, Sector 6, 

Bucureşti, România 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Black Friday". 
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(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; 
 

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; 
 

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. 
 

 

 

 

(111) 29986 

(151) 2017.09.05 

(181) 2025.05.21 

(210) 037079 

(220) 2015.05.21 

(730) DANTE INTERNATIONAL S.A., RO 

Şos. Virtuţii nr. 148, spaţiul E47, Sector 6, 

Bucureşti, România 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "black friday", cu excep-

ţia executării grafice deosebite. 

 

 

 

 

 

(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; 
 

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; 
 

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) 24.17.05; 26.04.18; 27.03.15; 27.05.24. 
 

 
 

(111) 29987 

(151) 2017.09.05 

(181) 2025.11.19 

(210) 037918 

(220) 2015.11.19 

(730) Imperial Tobacco Production Ukraine, UA 

ul. Akademika Zabolotnogo 35, Kiev 03026, 

Ucraina 
(540)  
 
 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Сигарети", cu excepţia 

executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, albastru. 
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(511) NCL(10-2015) 

34   - tutun prelucrat sau brut; produse din tutun; 

substituenţi ai tutunului nu pentru scopuri 

medicinale sau curative; ţigarete; ţigări de foi; 

trabucuri; dispozitive de mână pentru a face 

ţigarete; tuburi de ţigări; filtre pentru ţigarete; 

hârtii (foi) de ţigarete; ţigări electronice; lichi-

de pentru ţigări electronice; chibrituri şi arti-

cole pentru fumători. 
 

(531) CFE(5) 03.07.17; 26.04.04; 26.04.18; 26.07.20; 

28.05.00; 29.01.12. 

 

 

 

(111) 29988 

(151) 2017.09.05 

(181) 2026.07.14 

(210) 039137 

(220) 2016.07.14 

(730) ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13, bloc 1, ap.(of.) 
1F, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Z", cu excepţia execută-

rii grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 

fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-

carea băuturilor; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.18; 27.01.06; 27.05.21. 

 

 

(111) 30006 

(151) 2017.09.07 

(181) 2026.02.27 

(210) 038446 

(220) 2016.02.27 

(730) MESHCHERIAKOVA Natalia, RU 

Moskva 125040, ul Verkhniaia, dom 3, korp. 1, 

kv 63, Federaţia Rusă 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "RUSSIAN". 

(511) NCL(10-2016) 

33  - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 

 

(111) 30009 

(151) 2017.09.11 

(181) 2026.05.06 

(210) 038871 

(220) 2016.05.06 

(730) OBEREGAGRO S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 

Str. Tighina nr. 49, bloc 3, of. 41,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "OCROTITOR", cu ex-

cepţia executării grafice deosebite.  
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(591) Culori revendicate: alb, negru, verde-deschis, 

verde-închis, albastru-deschis, violet. 

(511) NCL(10-2016) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; 

05  - produse pentru distrugerea animalelor dău-

nătoare; fungicide, erbicide. 
 

(531) CFE(5) 05.07.10; 26.01.15; 29.01.15. 

 

 

 

(111) 30010 

(151) 2017.09.11 

(181) 2026.05.06 

(210) 038872 

(220) 2016.05.06 

(730) OBEREGAGRO S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 

Str. Tighina nr. 49, bloc 3, of. 41,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ZAHIST", cu excepţia 

executării grafice deosebite.  

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

violet, verde, verde-deschis, galben, oranj, 

negru. 

(511) NCL(10-2016) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; 

05  - produse pentru distrugerea animalelor dău-

nătoare; fungicide, erbicide. 
 

(531) CFE(5) 05.05.04; 26.01.15; 29.01.15. 

 

(111) 30011 

(151) 2017.09.11 

(181) 2026.05.06 

(210) 038873 

(220) 2016.05.06 

(730) OBEREGAGRO S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

Str. Tighina nr. 49, bloc 3, of. 41,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CURATIV", cu excepţia 

executării grafice deosebite.  

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

violet, verde, verde-deschis, galben, bej, 

prună, roşu. 

(511) NCL(10-2016) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; 

05  - produse pentru distrugerea animalelor dău-

nătoare; fungicide, erbicide. 
 

(531) CFE(5) 05.07.10; 05.07.13; 05.07.24; 05.09.03; 

05.09.17; 05.09.24; 26.01.15; 29.01.15. 

 

 

 

(111) 30013 

(151) 2017.09.11 

(181) 2026.05.06 

(210) 038875 

(220) 2016.05.06 

(730) OBEREGAGRO S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

Str. Tighina nr. 49, bloc 3, of. 41, MD-2001, 

Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "DUO", cu excepţia exe-

cutării grafice deosebite.  

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

verde, verde-deschis, galben. 

(511) NCL(10-2016) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; 

05  - produse pentru distrugerea animalelor dău-

nătoare; fungicide, erbicide. 
 

(531) CFE(5) 05.07.04; 26.01.15; 29.01.15. 

 

 

 

(111) 30015 

(151) 2017.09.11 

(181) 2026.05.06 

(210) 038877 

(220) 2016.05.06 

(730) OBEREGAGRO S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, MD 

Str. Tighina nr. 49, bloc 3, of. 41,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(540)  

 

 

 
 

 

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

bastru-deschis, negru, verde-deschis, verde-

închis, gri, bej. 

(511) NCL(10-2016) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, agriculturii, horticulturii şi silviculturii. 
 

(531) CFE(5) 06.19.01; 06.19.09; 06.19.11; 26.01.15; 

29.01.15. 

 

 

 

(111) 30025 

(151) 2017.09.11 

(181) 2026.11.22 

(210) 039772 

(220) 2016.11.22 

(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD 

Str. Dacia nr. 1, MD-6512, Bulboaca,  

Anenii Noi, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), cu ex-

cepţia brandy. 
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(111) 30027 

(151) 2017.09.11 

(181) 2026.11.23 

(210) 039777 

(220) 2016.11.23 

(730) PREŢURI PENTRU TINE S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 62,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "CLOTHING", cu excep-

ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte. 
 

(531) CFE(5) 03.09.02; 03.09.11; 25.05.02; 26.11.02; 

27.05.24. 

 

 

 

(111) 30034 

(151) 2017.09.08 

(181) 2025.07.31 

(210) 037408 

(220) 2015.07.31 

(730) PŞEDERSCHI Vasile, MD 

Str. Constantin Stamati nr. 8, ap. 38,  

MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(511) NCL(10-2015) 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 

aceste materiale sau placate cu acestea, 

necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijute-

rii, pietre preţioase; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 

 

(111) 30040 

(151) 2017.09.14 

(181) 2026.03.29 

(210) 038634 

(220) 2016.03.29 

(730) DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

MD-5810, Budăi, Teleneşti,  

Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "O", cu excepţia execută-

rii grafice deosebite. 

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

(511) NCL(10-2016) 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 05.03.14; 10.03.10; 10.03.13; 27.05.24; 

29.01.13. 

 

 

 

(111) 30042 

(151) 2017.09.14 

(181) 2026.06.03 

(210) 038982 

(220) 2016.06.03 

(730) COLIBAN Serghei, MD 

Str. Spartacus nr. 12,  

MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială. 
 

(531) CFE(5) 05.01.21; 05.05.01; 05.05.20; 27.05.07. 

 

 

 

(111) 30044 

(151) 2017.09.14 

(181) 2026.07.26 

(210) 039258 

(220) 2016.07.26 

(730) ZDERCIUC Ivan, MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 56, bloc A, ap. 2, 

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PENTHOUSE", cu ex-

cepţia executării grafice deosebite, pentru 

următoarele servicii din clasa 43 - servicii de 

cazare temporară. 

(511) NCL(10-2016) 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

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

 

 

 

(111) 30045 

(151) 2017.09.15 

(181) 2026.09.21 

(210) 039487 

(220) 2016.09.21 

(730) SHEVCHENKO Sergiy, UA 

Profspilkovyj bulvar, 64, kv. 31, m. Harkiv, 

61064, Ucraina 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

05   - produse veterinare; produse igienice pentru 

medicină; substanţe şi alimente dietetice de 

uz medical sau veterinar, alimente pentru 

sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi 

animale; plasturi şi materiale pentru pansa-

mente; materiale pentru plombarea dinţilor şi 

pentru mulaje dentare; dezinfectante; produ-

se pentru distrugerea animalelor dăunătoare; 

fungicide, erbicide; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 

 

(111) 30046 

(151) 2017.09.15 

(181) 2026.09.15 

(210) 039488 

(220) 2016.09.15 

(730) ŢURCAN Sergiu, MD 

Str. Ştefan cel Mare nr. 58, ap. 34,  

MD-5901, Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2016) 

30   - orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate făcu-

te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 

cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 

melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

43   - servicii de cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 09.01.10; 25.01.06; 

27.05.08. 

 

 

 

(111) 30047 

(151) 2017.09.15 

(181) 2026.10.05 

(210) 039552 

(220) 2016.10.05 

(730) SHEVCHENKO Sergiy, UA 

Profspilkovyj bulvar, 64, kv. 31, m. Harkiv, 

61064, Ucraina 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii; îngrăşăminte pentru 

pământ; 
 

05   - produse veterinare; substanţe şi alimente 

dietetice de uz medical sau veterinar, alimen-

te pentru sugari; suplimente dietetice pentru 

oameni şi animale; materiale pentru plomba-

rea dinţilor şi pentru mulaje dentare. 
 

(531) CFE(5) 27.01.06. 

 

 

 

(111) 30053 

(151) 2017.09.13 

(181) 2026.10.18 

(210) 039628 

(220) 2016.10.18 

(730) DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

MD-5810, Budăi, Teleneşti,  

Republica Moldova 

 

 

 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''O'', ''PREŢ MIC'', cu ex-

cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2016) 

03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-

re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-

rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 

păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 
 

29   - carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-

te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-

turi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 

grăsimi comestibile; 
 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapiocă şi sago; faină şi preparate făcu-

te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 

cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 

melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 

oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 
 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 

fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-

carea băuturilor; 
 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 01.15.21; 24.17.04; 26.01.04; 26.01.18; 

27.05.24; 27.07.11. 
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(111) 30054 

(151) 2017.09.16 

(181) 2025.10.20 

(210) 037763 

(220) 2015.10.20 

(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 
DE 

Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm,  

Germania 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "K", "CLASSIC", 

"CRUNCHY", "PILLOWS",  "CRUNCHY 

PILLOWS". 

(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. 
 

 

 

 

(111) 30059 

(151) 2017.09.19 

(181) 2024.11.19 

(210) 036161 

(220) 2014.11.19 

(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

Str. Petricani nr. 84,  

MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2014) 

01   - produse chimice pentru impermeabilizarea 

cimentului, cu excepţia vopselelor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(111) 30075 

(151) 2017.09.20 

(181) 2026.05.06 

(210) 038882 

(220) 2016.05.06 

(730) OBEREGAGRO S.R.L., întreprindere cu 
capital străin, MD 

Str. Tighina nr. 49, bloc 3, of. 41,  

MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "SAMŞIT", cu excepţia 

executării grafice deosebite.  

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

violet, verde, verde-deschis, galben, roşu. 

(511) NCL(10-2016) 

01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; 

05  - produse pentru distrugerea animalelor dău-

nătoare; fungicide, erbicide. 
 

(531) CFE(5) 05.07.13; 05.07.14; 26.01.15; 29.01.15. 

 

 

 

(111) 30100 

(151) 2017.09.11 

(181) 2026.01.18 

(210) 038250 

(220) 2016.01.18 

(730) STANILA Victor, MD 

Str. Trandafirilor nr. 57, ap. 6, MD-4839,  

Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(10-2016) 

31   - germeni şi vlăstari. 
 

 

 

 

(111) 30107 

(151) 2017.06.30 

(181) 2026.04.19 

(210) 038783 

(220) 2016.04.19 

(730) ORIENT ACCENT S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 100/1,  

MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Home Collection", cu 

excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, alb, cafeniu. 

(511) NCL(10-2016) 

24   - textile şi înlocuitori ale acestora; cuverturi de 

pat; cuverturi de masă; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 

toate serviciile sus-menţionate, cu excepţia 

serviciilor ce se referă la anvelope şi pneuri. 
 

(531) CFE(5) 26.11.01; 26.11.13; 26.11.21; 27.05.11; 

29.01.13. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  
eliberate în octombrie 2017  

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 039199 2016.07.15 29709 2017.06.28 28 Centrul Naţional de Prevenire  
a Abuzului faţă de Copii,  
asociaţie obştească, MD 

9/2016  

2 038122 2015.12.23 29915 2017.09.14 38,41,45 Partidul Politic "Partidul Acţiune  
şi Solidaritate" (PAS), MD 

2/2016 11/2017 

3 039716 2016.11.02 29917 2017.08.28 09,35,37,45 VICTIANA S.R.L., MD 12/2016  

4 039759 2016.11.18 29953 2017.08.28 33 INVINPROM S.R.L., MD 12/2016  

5 038580 2016.03.23 29954 2017.08.30 34,35 JELEZNEAC Oleg, MD 5/2016  

6 037080 2015.05.21 29955 2017.08.31 09,35,36,39,42 DANTE INTERNATIONAL S.A., 
RO 

7/2015 11/2017 

7 037081 2015.05.21 29956 2017.08.31 09,35,36,39,42 DANTE INTERNATIONAL S.A., 
RO 

7/2015 11/2017 

8 038451 2016.02.29 29957 2017.08.31 35,43 CERNEA Lilia, MD 4/2016 11/2017 

9 039138 2016.07.15 29960 2017.08.31 01,17,19 MEGASTROI S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

8/2016 11/2017 

10 039041 2016.06.13 29961 2017.08.30 09 CEPOI Victor, MD 9/2016 11/2017 

11 039558 2016.10.06 29962 2017.08.30 43 BESCHIERU Nichita, MD 12/2016  

12 039333 2016.08.10 29963 2017.08.30 19,35,37 CAPRARI Vladimir, MD 11/2016 11/2017 

13 039432 2016.09.06 29964 2017.08.30 03,05,10,14,16,
18,24,25,30 

MIRSANOVA Tatiana, MD 11/2016  

14 039471 2016.09.14 29965 2017.08.30 05,29 Abbott Laboratories, US 11/2016  

15 039536 2016.09.27 29966 2017.08.30 09 CEPOI Victor, MD 12/2016  

16 038545 2016.03.17 29967 2017.08.30 05,10,41 Bicon, LLC, US 9/2016  

17 039554 2016.10.06 29968 2017.08.30 09 HP Hewlett Packard Group LLC, 
a Delaware limited liability  
company, US 

1/2017  

18 039622 2016.10.17 29969 2017.08.30 32 MINCIUC Andrei, MD 
ENCIU Sergiu, MD 

1/2017  

19 039700 2016.11.01 29970 2017.08.30 05 Dow AgroSciences LLC,  
a Delaware Limited Liability 
Company, US 

1/2017  

20 039717 2016.11.03 29971 2017.08.30 03 Mary Kay Inc., corporaţie din 
statul Delaware, US 

1/2017  

21 038280 2016.01.27 29972 2017.09.01 36,45 "VERITESCROW" SL, ES 3/2016 11/2017 

22 039385 2016.08.23 29973 2017.08.30 25 HARUZ GRUP S.R.L., MD 10/2016  

23 039888 2016.12.20 29974 2017.09.01 09,16,35,41 S.C. F64 STUDIO S.R.L., RO 3/2017  

24 039370 2016.08.14 29975 2017.08.30 41 FETISOVA Elena Dmitrievna, 
UA 

9/2016 11/2017 

25 039787 2016.11.24 29976 2017.09.04 05,16,25,29,30,
31,32,39,41,43 

SMIRNOV Vladimir, MD 12/2016 11/2017 

26 039812 2016.11.30 29977 2017.09.04 05 PRODIAFARM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

1/2017 11/2017 

27 039944 2016.12.30 29978 2017.09.04 29 Kraft Foods Schweiz Holding 
GmbH, CH 

2/2017 11/2017 

28 039945 2016.12.30 29979 2017.09.04 29 Kraft Foods Schweiz Holding 
GmbH, CH 

2/2017 11/2017 

29 039988 2017.01.13 29980 2017.09.04 33 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2017  
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30 040026 2017.01.19 29981 2017.09.04 05 Joint stock company "FARMAK", 
UA 

2/2017  

31 039460 2016.09.09 29982 2017.09.01 43 LESNIC Natalia, MD 10/2016  

32 039742 2016.11.10 29983 2017.08.30 24,25,28,38,41 ARPINTIN Victor, MD 12/2016  

33 037074 2015.05.21 29985 2017.09.05 09,35,36,39,42 DANTE INTERNATIONAL S.A., 
RO 

6/2015 11/2017 

34 037079 2015.05.21 29986 2017.09.05 09,35,36,39,42 DANTE INTERNATIONAL S.A., 
RO 

6/2015 11/2017 

35 037918 2015.11.19 29987 2017.09.05 34 Imperial Tobacco Production 
Ukraine, UA 

2/2016 11/2017 

36 039137 2016.07.14 29988 2017.09.05 32,33,35 ZERNOFF S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

8/2016 11/2017 

37 039297 2016.08.03 29989 2017.09.04 10,25 LRC Products Limited, GB 11/2016  

38 039206 2016.07.15 29990 2017.09.04 05 Abbott Biologicals B.V., NL 10/2016  

39 039207 2016.07.15 29991 2017.09.04 05 Abbott Biologicals B.V., NL 10/2016  

40 039210 2016.07.19 29992 2017.09.04 30 A.V.K. CONFECTIONERY 
HOLDINGS LIMITED, CY 

10/2016  

41 039215 2016.07.19 29993 2017.09.04 30 A.V.K. CONFECTIONERY 
HOLDINGS LIMITED, CY 

10/2016  

42 039216 2016.07.19 29994 2017.09.04 03 Too Faced Cosmetics, LLC, US 10/2016  

43 039795 2016.11.28 29995 2017.09.04 29,35 PAN-CAR-LEAN S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2016  

44 039958 2017.01.05 29996 2017.09.04 07 Shenzhen Jasic Technology Co., 
Ltd., CN 

2/2017  

45 039997 2017.01.16 29997 2017.09.05 08,35 PALADI Oleg, MD 2/2017  

46 039999 2017.01.16 29998 2017.09.05 11,35 PALADI Oleg, MD 2/2017  

47 040000 2017.01.16 29999 2017.09.05 05,35 PALADI Oleg, MD 2/2017  

48 040029 2017.01.19 30001 2017.09.04 05 Zhebrovska Filya, UA 2/2017  

49 040030 2017.01.19 30002 2017.09.04 05 Zhebrovska Filya, UA 2/2017  

50 039911 2016.12.23 30003 2017.09.04 35 ALDI GmbH & Co. KG, DE 2/2017  

51 039202 2016.07.19 30004 2017.09.07 44 COCIERU Andrei, MD 10/2016  

52 039290 2016.08.02 30005 2017.09.05 35 TINICĂ Marius, MD 11/2016  

53 038446 2016.02.27 30006 2017.09.07 33 MESHCHERIAKOVA Natalia, 
RU 

4/2016 11/2017 

54 039430 2016.09.05 30007 2017.09.05 31 ECLAT-COM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

10/2016  

55 038870 2016.05.06 30008 2017.09.11 01,05 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

56 038871 2016.05.06 30009 2017.09.11 01,05 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016 11/2017 

57 038872 2016.05.06 30010 2017.09.11 01,05 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016 11/2017 

58 038873 2016.05.06 30011 2017.09.11 01,05 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016 11/2017 

59 038874 2016.05.06 30012 2017.09.11 01,05 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

60 038875 2016.05.06 30013 2017.09.11 01,05 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016 11/2017 

61 038876 2016.05.06 30014 2017.09.11 01,05 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

62 038877 2016.05.06 30015 2017.09.11 01 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016 11/2017 

63 038878 2016.05.06 30016 2017.09.11 01,05 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  
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64 039748 2016.11.11 30017 2017.09.25 07,08 CAZACU Radu, MD 2/2017  

65 038880 2016.05.06 30018 2017.09.11 01,05 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

66 038953 2016.05.27 30019 2017.09.11 29,35 VINICARA S.R.L., MD 7/2016  

67 039863 2016.12.09 30020 2017.09.11 05,35 BEZER Iurie, MD 1/2017  

68 039014 2016.06.15 30021 2017.09.11 35 JOIAN Vladimir, MD 9/2016  

69 039280 2016.08.05 30022 2017.09.11 32 ALEXEI Victor, MD 9/2016  

70 039626 2016.10.18 30023 2017.09.11 14,18,25 Browit Hongtu (Beijing) Trading 
Co., Ltd., CN 

12/2016  

71 039770 2016.11.18 30024 2017.09.11 35,41,42 POSTICA Cristina, MD  
BOTEZATU Alexandr, MD 

2/2017  

72 039772 2016.11.22 30025 2017.09.11 33 CASTEL MIMI S.R.L., MD 2/2017 11/2017 

73 039773 2016.11.22 30026 2017.09.11 33 CASTEL MIMI S.R.L., MD 2/2017  

74 039777 2016.11.23 30027 2017.09.11 25 PREŢURI PENTRU TINE 
S.R.L., MD 

12/2016 11/2017 

75 039786 2016.11.21 30028 2017.09.11 25 OLSA-SHOES S.R.L., MD 12/2016  

76 040014 2017.01.11 30029 2017.09.11 29,30,31,32,35 VETRICI ELENA TEODOR, 
gospodărie ţărănească, MD 

2/2017  

77 040023 2017.01.19 30030 2017.09.11 05 Farmak International Holding 
GmbH, AT 

2/2017  

78 040024 2017.01.19 30031 2017.09.11 05 Joint stock company "FARMAK", 
UA 

2/2017  

79 040025 2017.01.19 30032 2017.09.11 05 Joint stock company "FARMAK", 
UA 

2/2017  

80 040033 2017.01.19 30033 2017.09.11 29,30,32,33, 
35,39 

BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

2/2017  

81 037408 2015.07.31 30034 2017.09.08 14,35 PŞEDERSCHI Vasile, MD 9/2015 11/2017 

82 039147 2016.07.14 30035 2017.09.07 30,35,43 SPERANŢA-BRÎNZILĂ S.R.L., 
MD 

8/2016  

83 039334 2016.08.10 30036 2017.09.07 41 BÎTCA Anastasia, MD 9/2016  

84 039755 2016.11.15 30037 2017.09.08 43 MORARU Oxana, MD 12/2016  

85 039851 2016.12.09 30038 2017.09.08 31 CAIMACAN Vladimir, MD 1/2017  

86 038634 2016.03.29 30040 2017.09.14 43 DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2016 11/2017 

87 038908 2016.05.16 30041 2017.09.12 34 Japan Tobacco Inc., JP 7/2016  

88 038982 2016.06.03 30042 2017.09.14 35 COLIBAN Serghei, MD 7/2016 11/2017 

89 039086 2016.06.29 30043 2017.09.14 29,30,32 Société des Produits Nestlé 
S.A., CH 

8/2016  

90 039258 2016.07.26 30044 2017.09.14 33,41,43 ZDERCIUC Ivan, MD 10/2016 11/2017 

91 039487 2016.09.21 30045 2017.09.15 05,35 SHEVCHENKO Sergiy, UA 10/2016 11/2017 

92 039488 2016.09.15 30046 2017.09.15 30,35,43 ŢURCAN Sergiu, MD 12/2016 11/2017 

93 039552 2016.10.05 30047 2017.09.15 01,05 SHEVCHENKO Sergiy, UA 12/2016 11/2017 

94 039584 2016.10.10 30048 2017.09.11 41,43 SÎRBU Anatolie, MD 1/2017  

95 039710 2016.11.01 30049 2017.09.11 33 SÎRBU Anatolie, MD 1/2017  

96 039711 2016.11.01 30050 2017.09.11 33 SÎRBU Anatolie, MD 1/2017  

97 039880 2016.12.13 30051 2017.09.12 12,28,35 RICHI-TICHI S.R.L., MD 1/2017  

98 039899 2016.12.22 30052 2017.09.12 09,35,41,42 CECAN Andrian, MD 
CEBANU Grigore, MD 

1/2017  

99 039628 2016.10.18 30053 2017.09.13 03,29,30,32,33 DUCATES GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

12/2016 11/2017 

100 037763 2015.10.20 30054 2017.09.16 31 Kaufland Warenhandel GmbH & 
Co. KG, DE 

11/2015 11/2017 

101 039774 2016.11.23 30055 2017.09.18 16,24,25,28, 
35,42 

PREŢURI PENTRU TINE S.R.L., 
MD 

12/2016  

102 040044 2017.01.20 30056 2017.09.18 35,36,41,42 RUMLEANSCHI Viorica, MD 2/2017  

103 040056 2017.01.20 30057 2017.09.18 40 EFREMOV Timur, MD 2/2017  

104 040065 2017.01.26 30058 2017.09.18 01 ZINCENCO Alexandr, MD 2/2017  

105 036161 2014.11.19 30059 2017.09.19 01 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2015 11/2017 
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106 039426 2016.09.01 30060 2017.09.21 30 Kraft Foods Danmark 
Intellectual Property ApS, DK 

12/2016  

107 039475 2016.09.15 30061 2017.09.21 03,05,10,16 Kaufland Warenhandel GmbH & 
Co. KG, DE 

10/2016  

108 039741 2016.11.10 30062 2017.09.21 06,19,20,37 ZAVADSKII Anton, MD 2/2017  

109 039792 2016.11.24 30063 2017.09.21 05,35 NGUYEN SI TRUNG KY., MD 12/2016  

110 039793 2016.11.24 30064 2017.09.21 05,35 NGUYEN SI TRUNG KY., MD 12/2016  

111 039836 2016.12.05 30065 2017.09.15 11,35 CLIMACOMFORT S.R.L., MD 1/2017  

112 039895 2016.12.22 30066 2017.09.21 16,33,35,41,42 ŞCERBANIUC Sergiu, MD  
BUNESCU Marian, MD 

1/2017  

113 039998 2017.01.16 30067 2017.09.21 28,35 PALADI Oleg, MD 2/2017  

114 039921 2016.12.27 30068 2017.09.21 35 NGUYEN SI TRUNG KY., MD 1/2017  

115 039981 2017.01.12 30069 2017.09.21 33 LUO QIANG, CN 2/2017  

116 039982 2017.01.13 30070 2017.09.21 33 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

2/2017  

117 038881 2016.05.06 30071 2017.09.20 01,05 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

118 038867 2016.05.06 30072 2017.09.20 01,05 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

119 038868 2016.05.06 30073 2017.09.20 01,05 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

120 038869 2016.05.06 30074 2017.09.20 01,05 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016  

121 038882 2016.05.06 30075 2017.09.20 01,05 OBEREGAGRO S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, 
MD 

6/2016 11/2017 

122 038250 2016.01.18 30100 2017.09.11 31 STANILA Victor, MD 4/2016 11/2017 

123 038783 2016.04.19 30107 2017.06.30 24,35 ORIENT ACCENT S.R.L., MD 5/2016 11/2017 

124 040049 2017.01.24 30126 2017.09.18 12 HYUNDAI MOTOR COMPANY, 
KR 

2/2017  

125 040050 2017.01.24 30127 2017.09.18 12 HYUNDAI MOTOR COMPANY, 
KR 

2/2017  

126 040051 2017.01.24 30128 2017.09.18 12 HYUNDAI MOTOR COMPANY, 
KR 

2/2017  

127 040052 2017.01.24 30129 2017.09.18 12 HYUNDAI MOTOR COMPANY, 
KR 

2/2017  

128 039059 2016.06.21 30143 2017.07.06 03,09,14,18, 
24,25,35 

La Perla Global Management 
(UK) Limited, a company 
registered under the laws of 
England and Wales, GB 

12/2016  

129 039407 2016.08.23 30191 2017.06.06 09,35,38,41,42 AOLEON GOLD S.R.L., MD 11/2016  
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Lista mărcilor 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 5781 2027.06.27 32,35,39, 
41,42 

NUFĂRUL ALB, sanatoriu, MD 
Str. Nucilor nr. 1,  
MD-3901, Cahul, Republica Moldova 

7/1998 9/1998 

2 2R 5843 2027.07.04 09,15,35,38,
41 

RADIO Poli Disc S.R.L.,  
studiou comercial de producţie, MD 
Şos. Hînceşti nr. 59, bloc 1,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

4/1998 9/1998 

3 2R 6131 2027.09.23 06 SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD., 
TH 
315/1-3 Soi Wat Chan-nai, Charoenkrung Road., 
Bangkorlaem, Bangkok 10120, Thailanda 

9/1998 3/1999 

4 2R 6229 2027.10.07 32 Molson Coors Brewing Company (UK) Limited, GB 
137 High Street, Burton Upon Trent, Staffordshire 
DE 14 1JZ, Regatul Unit 

10/1998 3/1999 

5 2R 6230 2027.10.07 32 Molson Coors Brewing Company (UK) Limited, GB 
137 High Street, Burton Upon Trent, Staffordshire 
DE 14 1JZ, Regatul Unit 

10/1998 3/1999 

6 2R 6240 2027.10.13 18 V.I.P. Industries Limited, IN 
78A, MIDC Estate, Satpur, Nashik 422007, India 

10/1998 4/1999 

7 2R 6273 2027.11.10 05 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,  
Statele Unite ale Americii 

10/1998 4/1999 

8 2R 6309 2027.12.03 35 Omnicom International Holdings Inc., US 
720 California Street, San Francisco, California 
94108, Statele Unite ale Americii 

11/1998 4/1999 

9 2R 6336 2027.11.26 09 CommScope Inc. of North Carolina, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor statului 
North Carolina, US 
1100 CommScope Place SE, Hickory, NC 28602,  
Statele Unite ale Americii 

11/1998 5/1999 

10 2R 6414 2027.11.06 12 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, 
US 
200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316,  
Statele Unite ale Americii 

12/1996 12/1998 

11 2R 6483 2028.01.28 09 GS Yuasa Corporation, JP 
1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-
ku,Kyoto-shi, Kyoto 601-8520, Japonia 

1/1999 7/1999 

12 2R 7578 2027.04.04 32,33 WINE-TRADEMARKS S.R.L., MD 
Str. Andrei Lupan nr. 4, ap.(of.) 2,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

1/1998 11/2000 

13 R 16368 2027.01.26 33 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

12/2007 5/2008 

14 R 16545 2027.08.23 36,39 BAJEREANU Marcela, MD 
Str. Varşovia nr. 5, ap.11,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

1/2008 6/2008 

15 R 16851 2027.03.26 16 Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd., SA 
P.O. Box 99883, Riyadh 11625, Arabia Saudită 

4/2008 9/2008 

16 R 16973 2027.03.26 16 Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd., SA 
P.O. Box 99883, Riyadh 11625, Arabia Saudită 

5/2008 10/2008 

17 R 17051 2027.03.26 16 Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd., SA 
P.O. Box 99883, Riyadh 11625, Arabia Saudită 

5/2008 10/2008 
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18 R 17264 2027.08.30 29,30 BRF S.A., BR 
Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, City of Itajaí,  
State of Santa Catarina, Brazilia 

7/2008 12/2008 

19 R 17271 2027.09.14 36 ASITO-BROKER S.A., MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 147,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

7/2008 12/2008 

20 R 17398 2027.09.19 29,30 GORDINCOM S.R.L., MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 1, bloc 1, ap. 5,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

8/2008 1/2009 

21 R 17401 2027.09.26 07,09,11, 
12,37 

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., IT 
Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino, Italia 

8/2008 1/2009 

22 R 17412 2027.10.16 35 NIAVITA S.R.L., MD 
Str. Ion Pelivan nr. 18,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

8/2008 1/2009 

23 R 17413 2027.10.11 35,43 ZORINA E.I., întreprindere individuală, MD 
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 19/3, ap. 7,  
MD-2014, Chişinău, Republica Moldova 

8/2008 1/2009 

24 R 17498 2027.10.11 32,33,35 SOLOVIOV Evghenii, MD 
Str. Jubiliară nr. 1,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

9/2008 2/2009 

25 R 17507 2027.10.11 32,33,35 SOLOVIOV Evghenii, MD 
Str. Jubiliară nr. 1,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

9/2008 2/2009 

26 R 17554 2027.09.17 29 DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY 
Arch. Makariou III, 69, TLAIS TOWER, 3rd floor, 
Flat/Office 301, 1070, Nicosia, Cipru 

9/2008 2/2009 

27 R 17557 2027.09.25 32 CAHULPAN S.A., MD 
Str. Păcii nr. 20,  
MD-3900, Cahul, Republica Moldova 

9/2008 2/2009 

28 R 17660 2027.10.11 32,33 SOLOVIOV Evghenii, MD 
Str. Jubiliară nr. 1,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

10/2008 3/2009 

29 R 17668 2027.10.11 29,30,32,35 SOLOVIOV Evghenii, MD 
Str. Jubiliară nr. 1, 
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

10/2008 3/2009 

30 R 17690 2027.11.07 11 Aktiebolaget Electrolux, SE 
SE-105 45 Stockholm, Suedia 

10/2008 3/2009 

31 R 17711 2027.11.15 05 EUROFARMACO S.A.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Şos. Chişinău-Hînceşti nr. 10, MD-6826,  
Sociteni, Ialoveni, Republica Moldova 

10/2008 3/2009 

32 R 17725 2027.11.19 09,16 Lenovo (Beijing) Limited, CN 
No. 6, Chuangye Road, Shangdi Information 
Industry Base, Haidian District, Beijing, 100085, 
China 

10/2008 3/2009 

33 R 17726 2027.11.19 09,16 Lenovo (Beijing) Limited, CN 
No. 6, Chuangye Road, Shangdi Information 
Industry Base, Haidian District, Beijing, 100085, 
China 

10/2008 3/2009 

34 R 17729 2027.11.19 34 Dunhill Tobacco of London Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, Regatul Unit 

10/2008 3/2009 

35 R 17746 2027.12.03 03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

10/2008 3/2009 

36 R 17747 2027.12.03 03,35 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

10/2008 3/2009 

37 R 17749 2027.11.20 12 Bridgestone Corporation, JP 
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,  
Japonia 

10/2008 3/2009 

38 R 17774 2027.12.06 07 Janome Sewing Machine Company Limited, JP 
1463, Hazama-Machi, Hachioji-Shi, Tokyo,  
Japonia 

10/2008 3/2009 
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1 2 3 4 5 6 7 

39 R 17815 2027.09.26 03,05 Fater S.p.A., IT 
Via Alessandro Volta, 10, 65129 Pescara, Italia 

9/2008 3/2009 

40 R 17959 2027.09.17 03,05,16 DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY 
Arch. Makariou III, 69, TLAIS TOWER, 3rd floor, 
Flat/Office 301, 1070, Nicosia, Cipru 

12/2008 5/2009 

41 R 18031 2027.12.28 33 ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L.,  
societate comercială, RO 
Communa Bucov, sat Pleasa, Ro-107113 Jud. 
Prahova, România 

10/2008 

 

6/2009 

42 R 18686 2027.10.31 16,35,41,42 MAKLER S.R.L., publicaţie periodică, MD 
Str. A. Puşkin nr. 44,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

9/2008 9/2009 

43 R 19047 2027.09.28 08,11,21, 
30,35 

MUNTEAN Oleg, MD 
Str. Grădinilor nr. 58, ap. 52,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

9/2008 11/2009 

44 R 19070 2027.12.05 28,35 May Cheong Toy Products Factory Limited,  
incorporated in Hong Kong, HK 
Unit 901-2, 9/F., East Ocean Centre, 98 
Granville Road, Tsimshatsui East, Kowloon, 
Hong Kong 

10/2008 12/2009 

45 R 19563 2027.06.06 33 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A",  
MD-2084, Cricova, Republica Moldova 

10/2008 3/2010 

46 R 19652 2027.10.12 32 Soira Investments Limited, VG 
3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O. Box 
3463, Road Town, Tortola, Insulele Virgine  
Britanice 

11/2009 4/2010 

47 R 19704 2027.11.09 35 EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 
Bd. Dacia nr. 44, of. 3,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

5/2009 

 

5/2010 
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IV 
Indicaţii geografice, denumiri de origine, 

specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 

origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine 
şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, 
la care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare 
a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale 
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

   egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. 
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; 
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; the Lists of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the 
Republic of Moldova on the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova 
and the European Union on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and 
Foodstuffs. 
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Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată 

protecţie 

în Republica Moldova în luna octombrie 2017, conform 

Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor  

de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  și data înregistrării internaţionale, ţara 
de origine a denumirii pentru care se solicită protecție (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea 

de origine a produsului și transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul, traducerea 
acesteia în limbile franceză, engleză și rusă în redacția Biroului Internațional al OMPI 

și traducerea în română, denumirea produsului 

 

Nr. 
crt. 

Nr. și data 
înregistrării 

 

Cod 
ST.3 
OMPI 

Denumirea de origine Transliterarea/traducerea Produsul 

1 AO 1061 
2016.11.10 

SK Slovenský opál Opale slovaque 
Slovakian Opal / Slovak Opal 

Словацкий опал 
Opal slovac 

Pietre prețioase 

 

 

 
 



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.  

În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de înregistrare a DMI, în special datele 
bibliografice cu indicarea produsului şi reprezentările DMI; datele privind DMI înregistrate; datele privind 
DMI reînnoite; datele privind DMI înregistrate şi cele reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga. 

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. 

In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic data 
indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on ID 
registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement. 

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



MD - BOPI 11/2017                                                                                            DESIGN 

 126

CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Number of the certificate  

(15)  Data înregistrării  

 Date of the registration 

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

 Expected expiration date of the registration  

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of the industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of the application  

(22)  Data de depozit  

 Date of filing of the application 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of the exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Data relating to priority under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of the priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Date of filing of the priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of published industrial designs 

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 

FC4L 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  

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 Lista 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) 
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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 

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 (11) Cl. 06-01 
(21) f 2017 0044 
(22) 2017.09.13 
(28) 2 
(57) Culori revendicate: modelul 1 - albastru,  
       roşu, roz, alb, negru, gri;  
       modelul 2 - roşu, roz, alb, negru, gri, auriu 

(71) ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE 
PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD 
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) TODOROV Oleg, MD 
(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Mobilă 

 
(55) 
 

 

 

1.1  1.2 

 

 

 

1.3  1.4 

 

 
1.5 
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(21) f 2017 0044 
 

 

2.1  2.2 

 
 

2.3  2.4 

 

 
2.5 

 
 
 
(51) LOC (11) Cl. 09-01 
(21) f 2017 0022 
(22) 2017.05.19 
(28) 3 
(71)(72) BESCHIERU Nichita, MD 

     

Str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 23,  
ap. 79, MD-2075, Chişinău, Republica 
Moldova 

(74) GOMENIUK Iuri 
(54) Butelii 

 
(55) 
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(21) f 2017 0022 
 

  

 
1  2.1  2.2 

 
 

 

 

2.3  3.1  3.2 

 

 
3.3 
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(51) LOC (11) Cl. 09-03 
(21) f 2017 0035 
(22) 2017.07.04 
(28) 3 

(71)(72) DIAVOR Vica, MD 
Str. Columna lui Traian nr. 19,  
MD-2082, Coloniţa, Chişinău,    
Republica Moldova 

(54) Cutii 
 
(55) 
 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 

 

1.1  1.2 

 
 

 
1.3  1.4 
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(21) f 2017 0035 
 

 

2.1  2.2 

 
 
 

 

 
2.3  2.4 
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(21) f 2017 0035 
 

 

3.1  3.2 

 

3.3 

 
 
 
(51) LOC (10) Cl. 12-08 
(21) f 2015 0098 
(22) 2015.11.21 
(31) 894716701 
(32) 2015.05.21 
(33) WO 
(28) 2 

(46) 2017.11.21 
(71) FCA ITALY S.p.A., IT 

Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135, 
Torino, Italia 

(72) GIOLITO Roberto, IT 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Automobile 

 
(55) 
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(21) f 2015 0098 

1.1 

 
 

1.2  1.3 

 
 

1.4  1.5 

 

 

 

1.6  1.7 
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(21) f 2015 0098 

2.1 

 

 

 

2.2  2.3 

 
 

 
2.4  2.5 

 
 

2.6  2.7 
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(51) LOC (11) Cl. 19-08 
(21) f 2017 0042 
(22) 2017.08.25 
(28) 11 
(57)    Culori revendicate: modelul 1 - cafeniu 

de diferite nuanţe, galben, alb, negru,  
           albastru, sur;  
           modelul 2 - cafeniu de diferite nuanţe,  
           galben, alb, negru, albastru, sur;  
           modelul 3 - cafeniu, galben, alb, negru,  
           albastru, verde, sur;  
           modelul 4 - cafeniu, galben, alb, negru,  
           albastru, verde, sur;  
           modelul 5 - cafeniu de diferite nuanţe,  
           galben, alb, negru, albastru, sur;  
           modelul 6 - cafeniu, galben, alb, negru, 

albastru, verde, sur;  

modelul 7 - cafeniu de diferite nuanţe, 
galben, alb, negru, albastru, sur;  
modelul 8 - cafeniu de diferite nuanţe, 
galben, alb, negru, albastru, sur;  
modelul 9 - cafeniu de diferite nuanţe, 
galben, alb, negru, albastru, sur;  
modelul 10 - cafeniu, galben, alb, negru,  
albastru, verde, sur;  
modelul 11 - cafeniu, galben, alb, negru,  
albastru, verde, sur 

(71) INVINPROM S.R.L., MD 
Str. Vinzavodskaia nr. 1, MD-3813, 
Chirsova, UTA Găgăuzia, Republica 
Moldova 

(72) SARÎ Constantin, MD 
(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Seturi de etichete 

 
(55) 
 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 

 

1.1  1.2 
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(21) f 2017 0042 
 

 

2.1  2.2 

 
 

3.1  3.2 
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(21) f 2017 0042 
 

 

4.1  4.2 

 
 

5.1  5.2 
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(21) f 2017 0042 
 

 

6.1  6.2 

 
 

7.1  7.2 
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(21) f 2017 0042 
 

 

8.1  8.2 

 
 

9.1  9.2 
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(21) f 2017 0042 
 

 

10.1  10.2 

 
 

11.1  11.2 

 
 
 
(51) LOC (10) Cl. 21-01 
(21) f 2015 0099 
(22) 2015.11.21 
(31) 894715601 
(32) 2015.05.21 
(33) WO 
(28) 2 
(46) 2017.11.21 

(71) FCA ITALY S.p.A., IT 
Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135, 
Torino, Italia 

(72) GIOLITO Roberto, IT 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Machete de automobile la scară 

redusă 

 
(55) 
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(21) f 2015 0099 

1.1 

 
 

1.2  1.3 

 
 

1.4  1.5 

 

 

 

1.6  1.7 
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(21) f 2015 0099 

2.1 

 

 

 

2.2  2.3 

 
 

 
2.4  2.5 

 
 

2.6  2.7 
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(51) LOC (11) Cl. 32-00 
(21) f 2017 0031 
(22) 2017.06.15 
(28) 5 
(57)    Culori revendicate: modelul 1 - negru, 

galben;  
          modelul 2 - negru, sur, argintiu;  
          modelul 3 - negru, sur;  

modelul 4 - negru, galben;  
modelul 5 - negru, albastru 
(71)(72) FILIPENCO Dmitri, MD 

Str. Victoriei nr. 2/2, ap. 20, MD-6512,    
Bulboaca, Anenii-Noi, Republica  
Moldova 

(54) Motive decorative pentru suprafeţe 

 
(55) 
 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 

 
1 

 

 

 

2  3 
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(21) f 2017 0031 
 
 
 

 

4  5 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform CIDMI, 

numărul de desene şi modele industriale, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene  

şi modele  
industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2016 0054 2016.10.20 24-01 1 INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ, 
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 1, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

5/2017 

2 f 2017 0006 2017.02.22 13-02 2 MÎRZA Ghenadie, MD 
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 292, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

5/2017 

3 f 2017 0009 2017.03.07 08-05 1 BALAN Constantin, MD 
Str. Nicolae H. Costin nr. 59, ap. 132,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

5/2017 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în octombrie 2017 

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. 

certificatului 

(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 1760 01-01 f 2016 0028 2016.05.31 22 ROTARU Nina, MD 7/2017 

2 1761 01-01 f 2015 0080 2015.08.18 1 RYBALKA Ievgeniia, UA 4/2017 
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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. 

certifi-
catului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)  
Nr. de desene 

şi modele  
industriale 
reînnoite 

 

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(43)(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 1458 2022.05.11 f 2012 0048 2012.05.11 09-01 1 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu 
Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2013 
7/2013 
10/2013 

2 1460 2022.05.11 f 2012 0050 2012.05.11 09-01 1 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu 
Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

1/2013 
7/2013 
10/2013 

3 1517 2023.02.28 f 2013 0015 2013.02.28 09-03 1 ART GRUP BRIVET 
S.R.L., SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Nadejda Russo nr. 7, 
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2013 
1/2014 
4/2014 

 
 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

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/092626 2016.09.21 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Pandantive / Pendants / 
Pendentifs 

11-01 3 2021.09.21 11/2017 

2 DM/092744 2016.09.06 

 

2016.03.11, 
29/557,806, 

US 

MILLENNIUM 
PHARMACEUTIC
ALS, INC., US 

Injector de medicamente / 
Medicine injector / 
Injecteur de médicament 

24-02 1 2021.09.06 9/2017 

3 DM/093095 2016.10.12 PEUGEOT 
CITROËN 
AUTOMOBILES 
SA, FR 

 Automobil / Automobile / 
Automobile 

12-08 1 2021.10.12 14/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 DM/093290 2016.10.31 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGÈRE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2021.10.31 17/2017 

5 DM/093291 2016.11.02 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Cadrane / Dials / Cadrans 10-07 5 2021.11.02 17/2017 

6 DM/093292 2016.11.02 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Ceas / Watch / Montre 10-02 1 2021.11.02 17/2017 

7 DM/093339 2016.10.12 PEUGEOT 
CITROËN 
AUTOMOBILES 
SA, FR 

Automobil / Automobile / 
Automobile 

12-08 1 2021.10.12 14/2017 

8 DM/093340 2016.10.12 PEUGEOT 
CITROËN 
AUTOMOBILES 
SA, FR 

Automobil / Automobile / 
Automobile 

12-08 1 2021.10.12 14/2017 

9 DM/093342 2016.10.12 PEUGEOT 
CITROËN 
AUTOMOBILES 
SA, FR 

Automobil / Automobile / 
Automobile 

12-08 1 2021.10.12 14/2017 

10 DM/093501 2016.11.16 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Inel; cercel; colier / Finger 
ring; earring; necklace / 
Bague; boucle d'oreille; 
collier 

11-01 3 2021.11.16 19/2017 

11 DM/093557 2016.11.21 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Pandantiv; colier; inel / 
Pendant; necklace; finger 
ring / Pendentif; collier; 
bague 

11-01 3 2021.11.21 20/2017 

12 DM/094162 2016.10.06 JAPAN 
TOBACCO INC., 
JP 

Desene grafice / Graphic 
designs / Modèles 
graphiques 

32-00 3 2021.10.06 13/2017 

13 DM/094250 2016.09.05 KAMIMURA YUKI, 
JP 

Interfeţe grafice pentru 
utilizatori / Graphical user 
interfaces / Interfaces 
graphiques utilisateur 

14-04 3 2021.09.05 9/2017 

14 DM/094689 2016.09.21 
 

2016.03.22, 
2016-

006121, JP; 
2016.03.22, 

2016-
006123, JP 

ABRAM 
CORPORATION, 
JP 

Carcase pentru aparate 
de iluminat / Casings for 
lighting apparatus / 
Boîtiers pour appareils 
d'éclairage 

26-05 4 2021.09.21 11/2017 

15 DM/094816 2017.01.12 
 

2016.08.01, 
003327568, 

EM 

TITANIA FABRIK 
GMBH, DE 

Dispozitiv pentru 
îndepărtarea bătăturilor / 
Callus remover / Appareil 
anti-callosités 

28-03 1 2022.01.12 8/2017 

16 DM/094818 2017.02.07 BALEV EOOD, 
BG; 
BALEV 
CORPORATION 
EOOD, BG; 
DIMITAR 
HRISTOV BALEV, 
BG 

Odorizante pentru 
încăperi (cu excepţia 
aparatelor) / Air freshener 
(other than apparatus) / 
Désodorisant 
d'atmosphère (autre 
qu'appareil) 

28-99 1 2022.02.07 8/2017 

17 DM/094823 2016.04.01 PATROIS 
GUILLAUME, FR 

Construcţie modulară / 
Modular structure / 
Construction modulaire 

25-02, 03 1 2021.04.01 8/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 DM/094846 2017.01.11 

 

2016.07.19, 
003311364-
0001, EM; 

2016.07.19, 
003311364-
0007, EM; 

2019.07.19, 
003311364-
0009, EM; 

2016.07.19, 
003311364-
0011, EM 

TOMIL S.R.O., CZ Blocuri pentru chiuvetă / 
Toilet rim cages / Blocs 
cuvette 

23-02 4 2022.01.11 8/2017 

19 DM/095553 2017.01.16 PROSTORIA 
D.O.O., HR 

Fotoliu; canapea / 
Armchair; sofa / Fauteuil; 
canapé 

06-01 2 2022.01.16 15/2017 

20 DM/095619 2017.02.25 
 

2017.02.07, 
ICE Totally 

Gaming, 
London, GB; 
2016.11.15, 

Macau 
Gaming 
Show, 

Macau, CN 
2016.08.25, 

2016503308, 
RU 

HYPER 
BLACKJACK 
HOLDING OÜ, EE 

Zonă integrată de pariuri 
pentru joc standard de 
blackjack şi joc similar de 
blackjack / Integrated 
betting area for a 
blackjack-related game 
and a standard blackjack 
game / Zone de pari 
integree pour jeu de 
blackjack standard et jeu 
similaire au blackjack 

21-01 1 2022.02.25 16/2017 

21 DM/096230 2017.02.24 PEUGEOT 
CITROËN 
AUTOMOBILES 
SA, FR 

Autovehicule / Motor 
vehicles / Véhicules 
automobiles 

12-08 2 2022.02.24 22/2017 

22 DM/096231 2017.02.24 PEUGEOT 
CITROËN 
AUTOMOBILES 
SA, FR 

Autovehicule / Motor 
vehicles / Véhicules 
automobiles 

12-08 2 2022.02.24 22/2017 

23 DM/096292 2017.03.02 
 

2016.10.11, 
003414473-
0001, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0002, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0003, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0004, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0005, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0006, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0007, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0008, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0009, EM 

VALENTE S.R.L., 
IT 

Stâlpi (pentru suportul 
plantelor) / Poles (for 
supporting plants) / 
Échalas 

08-08 9 2022.03.02 23/2017 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
 

Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 
data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 

numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, 
numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
(51) 

Clase 
(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de desene  

şi modele 
industriale  

 
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

06-01 DM/095553 2017.01.16 PROSTORIA 
D.O.O., HR 

Fotoliu; canapea / 
Armchair; sofa / 
Fauteuil; canapé 

2 2022.01.16 15/2017 

08-08 DM/096292 2017.03.02 

 

2016.10.11, 
003414473-
0001, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0002, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0003, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0004, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0005, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0006, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0007, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0008, EM; 

2016.10.11, 
003414473-
0009, EM 

VALENTE 
S.R.L., IT 

Stâlpi (pentru suportul 
plantelor) / Poles (for 
supporting plants) / 
Échalas 

9 2022.03.02 23/2017 

10-02 DM/093290 2016.10.31 ETA SA 
MANUFACTURE 
HORLOGERE 
SUISSE, CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

2 2021.10.31 17/2017 

10-02 DM/093292 2016.11.02 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Ceas / Watch / Montre 1 2021.11.02 17/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10-07 DM/093291 2016.11.02 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Cadrane / Dials / Cadrans 5 2021.11.02 17/2017 

11-01 DM/092626 2016.09.21 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Pandantive / Pendants / 
Pendentifs 

3 2021.09.21 11/2017 

11-01 DM/093501 2016.11.16 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Inel; cercel; colier / Finger 
ring; earring; necklace / 
Bague; boucle d'oreille; 
collier 

3 2021.11.16 19/2017 

11-01 DM/093557 2016.11.21 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Pandantiv; colier; inel / 
Pendant; necklace; finger 
ring / Pendentif; collier; 
bague 

3 2021.11.21 20/2017 

12-08 DM/093095 2016.10.12 PEUGEOT 
CITROEN 
AUTOMOBILES 
SA, FR 

Automobil / Automobile / 
Automobile 

1 2021.10.12 14/2017 

12-08 DM/093339 2016.10.12 PEUGEOT 
CITROEN 
AUTOMOBILES 
SA, FR 

Automobil / Automobile / 
Automobile 

1 2021.10.12 14/2017 

12-08 DM/093340 2016.10.12 PEUGEOT 
CITROEN 
AUTOMOBILES 
SA, FR 

Automobil / Automobile / 
Automobile 

1 2021.10.12 14/2017 

12-08 DM/093342 2016.10.12 PEUGEOT 
CITROEN 
AUTOMOBILES 
SA, FR 

Automobil / Automobile / 
Automobile 

1 2021.10.12 14/2017 

12-08 DM/096230 2017.02.24 PEUGEOT 
CITROËN 
AUTOMOBILES 
SA, FR 

Autovehicule / Motor 
vehicles / Véhicules 
automobiles 

2 2022.02.24 22/2017 

12-08 DM/096231 2017.02.24 PEUGEOT 
CITROËN 
AUTOMOBILES 
SA, FR 

Autovehicule / Motor 
vehicles / Véhicules 
automobiles 

2 2022.02.24 22/2017 

14-04 DM/094250 2016.09.05 KAMIMURA YUKI, 
JP 

Interfeţe grafice pentru 
utilizatori / Graphical user 
interfaces / Interfaces 
graphiques utilisateur 

3 2021.09.05 9/2017 

21-01 DM/095619 2017.02.25 

 

2017.02.07, 
ICE Totally 

Gaming, 
London, GB; 
2016.11.15, 

Macau 
Gaming Show, 

Macau, CN 

2016.08.25, 
2016503308, 

RU 

HYPER 
BLACKJACK 
HOLDING OÜ, EE 

Zonă integrată de pariuri 
pentru joc standard de 
blackjack şi joc similar de 
blackjack / Integrated 
betting area for a 
blackjack-related game 
and a standard blackjack 
game / Zone de pari 
integree pour jeu de 
blackjack standard et jeu 
similaire au blackjack 

1 2022.02.25 16/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

23-02 DM/094846 2017.01.11 

 

2016.07.19, 
003311364-
0001, EM; 

2016.07.19, 
003311364-
0007, EM; 

2019.07.19, 
003311364-
0009, EM; 

2016.07.19, 
003311364-
0011, EM 

TOMIL S.R.O., CZ Blocuri pentru chiuvetă / 
Toilet rim cages / Blocs 
cuvette 

4 2022.01.11 8/2017 

24-02 DM/092744 2016.09.06 

 

2016.03.11, 
29/557,806, 

US 

MILLENNIUM 
PHARMACEUTIC
ALS, INC., US 

Injector de medicamente / 
Medicine injector / 
Injecteur de médicament 

1 2021.09.06 9/2017 

25-02, 
03 

DM/094823 2016.04.01 PATROIS 
GUILLAUME, FR 

Construcţie modulară / 
Modular structure / 
Construction modulaire 

1 2021.04.01 8/2017 

26-05 DM/094689 2016.09.21 

 

2016.03.22, 
2016-

006121, JP; 
2016.03.22, 

2016-
006123, JP 

ABRAM 
CORPORATION, 
JP 

Carcase pentru aparate 
de iluminat / Casings for 
lighting apparatus / 
Boîtiers pour appareils 
d'éclairage 

4 2021.09.21 11/2017 

28-03 DM/094816 2017.01.12 

 

2016.08.01, 
003327568, 

EM 

TITANIA FABRIK 
GMBH, DE 

Dispozitiv pentru 
îndepărtarea bătăturilor / 
Callus remover / Appareil 
anti-callosités 

1 2022.01.12 8/2017 

28-99 DM/094818 2017.02.07 BALEV EOOD, 
BG; 
BALEV 
CORPORATION 
EOOD, BG; 
DIMITAR 
HRISTOV BALEV, 
BG 

Odorizante pentru 
încăperi (cu excepţia 
aparatelor) / Air freshener 
(other than apparatus) / 
Désodorisant 
d'atmosphère (autre 
qu'appareil) 

1 2022.02.07 8/2017 

32-00 DM/094162 2016.10.06 JAPAN 
TOBACCO INC., 
JP 

Desene grafice / Graphic 
designs / Modèles 
graphiques 

3 2021.10.06 13/2017 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite  
(numărul desenului și modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI  

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 

şi modele 
industriale reînnoite  
(numărul desenului și 
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/041591 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
SA) (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

2 2022.10.01(4R) 3/1998 40/2017 

2 DM/041627 ROLEX S.A., CH 4 2022.10.06(4R) 3/1998 41/2017 

3 DM/041629 ROLEX S.A., CH 3 2022.10.06(4R) 3/1998 41/2017 
4 DM/041631 ROLEX S.A., CH 1 2022.10.06(4R) 3/1998 41/2017 

5 DM/041725 ARACARIA B.V., NL 1 2022.10.14(4R) 3/1998 42/2017 

6 DM/043116 BARILLA ALIMENTARE 
S.P.A., IT 

1 2022.09.29(4R) 7/1998 40/2017 

7 DM/043125 RICHEMONT 
INTERNATIONAL SA, CH 

2 2022.10.07(4R) 7/1998 41/2017 

8 DM/061498 ROLEX SA, CH 1 2022.09.30(3R) 6/2003 40/2017 

9 DM/061499 ROLEX SA, CH 2 2022.09.30(3R) 6/2003 40/2017 
10 DM/061593 ROLEX SA, CH 1 2022.09.30(3R) 6/2003 40/2017 

11 DM/061714 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2022.10.14(3R) 6/2003 42/2017 

12 DM/061959 VARTA MICROBATTERY 
GMBH, DE 

4 2022.09.23(3R) 7/2003 39/2017 

13 DM/068697 RADO UHREN AG  
(RADO WATCH CO. LTD.) 
(MONTRES RADO S.A.), CH 

1 2022.03.26(2R) 9/2007. 39/2017 

14 DM/069320 ROLEX SA, CH 2 2022.10.17(2R) 9/2008 42/2017 
15 DM/069323 SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), CH 
2 2022.10.15(2R) 4/2008 42/2017 

16 DM/069324 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

1 2022.10.15(2R) 4/2008 42/2017 

17 DM/069326 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

1 2022.10.15(2R) 4/2008 42/2017 

18 DM/069327 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

1 2022.10.15(2R) 4/2008 42/2017 

19 DM/069332 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

7 2022.10.08(2R) 4/2008 41/2017 

20 DM/069337 OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

2 2022.10.08(2R) 4/2008 41/2017 

21 DM/069338 OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

1 2022.10.08(2R) 4/2008 41/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 

22 DM/069339 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
SA) (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

1(1) 2022.10.08(2R) 4/2008 41/2017 

23 DM/069344 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2022.10.08(2R) 4/2008 41/2017 

24 DM/077952 INTERMETAL ABEE, GR 2 2021.11.03(1R) 11/2012 41/2017 

25 DM/079290 GUNSAN ELEKTRIK 
MALZEMELERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI , 
TR 

2 2022.10.03(1R) 6/2013 40/2017 

26 DM/079300 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
SA) (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD), CH 

8(2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9) 

2022.10.09(1R) 8/2013 41/2017 
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VI 

Modificări intervenite în statutul juridic 
al cererilor şi titlurilor de protecţie 

a obiectelor de proprietate industrială / 

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 modificărilor 
 

 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 

038781 -   5/2016 
 
 
 

(730)  
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, 
MD-3401, Hînceşti, Republica 
Moldova 

(730)  
Str. Uzinelor nr. 100/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

039354 - 11/2016 
 
 
 

(730)  
250 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142,  
Statele Unite ale Americii 

(730) 
225 2nd Avenue, Waltham,  
Massachusetts 02451,  
Statele Unite ale Americii 

3 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

039390 - 11/2016 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
4 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

039470 - 12/2016 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
5 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

039816 -   1/2017 
 
 

(730)  
Artizana S.A., MD 
 

(730)  
Artizana S.R.L., MD 
 

6 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

040179 -   5/2017 
 
 
 

(511)  
12 - vehicule; aparate de  
locomoţie terestră, aeriană sau 
navală; 
20; 35. 

(511)  
12 - cărucioare pentru copii;  
biciclete, trotinete; 
20; 35. 

7 Mărci 001897 
001892 
001899 

 
 
 
 

001891 
001893 
001894 
001896 

 
 
 
 

001898 
 

2R 790 
2R 791 
2R 834 

 
 
 
 

2R 2330 
2R 2331 
2R 2332 
2R 2334 

 
 
 
 

2R 3425  
 

12/1994 
  4/2004 
11/2006 
  7/2012 
  5/2014 
  4/2016 

 
  4/1995 
11/1995 
  4/2004 
11/2006 
  7/2012 
  5/2014 
  4/2016 

 
  9/1995 
  3/1996 

(730)  
Adam Opel AG, DE 
 

(730)  
Adam Opel GmbH, DE 
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008198 

 
 
 
 
 

R 6782 

  6/2004 
  7/2012 
  6/2014 
  4/2016 

 
  6/1999 
11/1999 
  9/2006 
11/2006 
11/2008 
  7/2012 
  4/2016 

8 Marcă 007264 R 6152   9/1998 
  3/1999 
  1/2006 
  2/2008 
  7/2008 

(730)  
Wix Filtration Corp LLC,  
corporaţie organizată şi xistent 
conform legilor statului Delaware, 
US 

(730)  
MANN+HUMMEL Filtration 
Technology US LLC, US 
 
 

9 Mărci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desen/ 
model  
industrial 

008904 
 
 
 
 
 

024894 
 
 

025073 
 
 

025246 
 
 

014464  
 
 
 
 
 

f 2015 0056 

R 7477 
 
 
 
 
 

19287 
 
 

19480 
 
 

19750  
 
 

R 12181 
 
 
 
 
 

1710 

  3/2000 
  8/2000 
  7/2002 
  1/2010 
  2/2010 

 
  4/2009 
12/2009 

 
  5/2009 
  2/2010 

 
  7/2009 
  5/2010 

 
12/2004 
  5/2005 
  2/2014 
  3/2014 

 
 

  8/2015 
  8/2016 
11/2016 

(730)  
Centrul Resurselor Informaţionale 
de Stat “REGISTRU”,  
întreprindere de stat, MD 

(730)  
Instituţia Publică “AGENŢIA 
SERVICII PUBLICE”, MD 
 

10 Marcă 021750 16545   1/2008 
  6/2008 

 
 
 

(730)  
BELESCU Marcela, MD 
Str. Florilor nr. 12, bloc 1, ap. 46,  
MD-2068, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
BAJEREANU Marcela, MD 
Str. Varşovia nr. 5, ap. 11, 
MD-2060, Chişinău, Republica 
Moldova 

11 Mărci 021924 
 
 
 

023272 

17272 
 
 
 

19488 

  7/2008 
  3/2008 
12/2008 

 
11/2008 
  3/2010 

(730)  
TYMBARK S.A., PL 
 
 

(730)  
TYMBARK – GMW 
Sp. Z o.o. Sp. K., PL 
 

12 Marcă 022081 17413   8/2008 
  1/2009 

 
 

(730)  
Str. Valea Crucii nr. 4, ap. 69,  
MD-2072, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Str. Alexandru Vlahuţa nr. 19/3,  
ap. 7, MD-2014, Chişinău,  
Republica Moldova 

13 Marcă 021877 18679   8/2008 
  7/2009 
  9/2009 
11/2014 

(730)  
One Maritime Plaza,  
San Francisco, California 94111, 
Statele Unite ale Americii 

(730) 
One Strawberry Lane, Orrville, 
Ohio 44667, Statele Unite  
ale Americii 



    MD - BOPI 11/2017  

 160

 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Marcă 023419 19489 12/2008 
10/2009 
  3/2010 
  1/2014 

(730)  
Tymbark-MWS  
Sp. z o.o. S.K.A., PL 
 
 

(730)  
TYMBARK-MWS  
Sp. z o. o. Sp. k., PL 
 

 

Lista contractelor de cesiune 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul şi data depozitului, date referitoare la prioritate, numărul titlului de protecţie, numărul 

BOPI, date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului / 
date referi-

toare la 
prioritate  

Nr. titlului  
de  

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cereri de 
înregistrare 
a mărcilor 

039235 
2016.07.21 
 
 

039236 
2016.07.21 

 

-   9/2016 
 

(730)   
SUPRATEN PLUS S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Petricani nr. 84,  
MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)   
Rheem Manufacturing 
Company, US 
1100 Abernathy Road, 
N.E., Suite 1700, 
Atlanta, GA 30328,  
Statele Unite ale 
Americii  

2856 
2017.10.13 

 

2 Marcă 022341 
2007.11.27 
 

R 19565 10/2009 
  3/2010 
  9/2017 

(730)   
DAAC ECO PLANT S.R.L., 
MD 
Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
PIELART S.A., MD 
 
Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova  

2857 
2017.10.17 

 

3 Mărci 017619 
2005.08.18 

 
 
 

027240 
2010.06.01 

R 14348 
 
 
 

21191 
 

  7/2006 
12/2006 
  6/2007 
12/2015 

 
  8/2010 
  5/2011 

(730)   
SIG-VEST GRUP S.R.L., 
societate comercială, MD 
Str. Primar Gherman 
Pântea nr. 140/2,  
MD-4839, Stăuceni, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)   
USTIMENCO Serghei, 
MD 
Str. Matei Basarab nr. 
16, bloc 1, ap. 30, 
Chişinău, Republica 
Moldova  

2859 
2017.10.18 

 

4 Marcă 016526 
2005.03.23 
 

R 13904   1/2006 
  9/2006 
  7/2015 
  9/2015 

(730)   
OLIOTERRA S.R.L., MD 
 
Str. Industrială nr. 14/1,  
MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
GURMAND INVEST 
S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 14, 
bloc 1, MD-2023, 
Chişinău, Republica 
Moldova  

2860 
2017.10.18 

 

5 Marcă 021995 
2007.09.28 

 

17400 
 

  8/2008 
  1/2009 

(730)   
TELIPIZ Gheorghe, MD 
 
 
Str. N. Pirogov nr. 12,  
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
FRACHIA S.R.L., firmă 
de producţie şi comerţ, 
MD 
Str. Tighina 49, bloc 3,  
of. 38, MD-2001, 
Chişinău, Republica 
Moldova  

2861 
2017.10.18 

 

6 Marcă 033514 
2013.07.22 
 

25796 
 

10/2013 
  9/2014 

(730)   
BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu  
Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
PASCARU Adrian, MD 
Str. Nicolae Milescu 
Spătarul nr. 19, ap. 3,  
MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova  

2862 
2017.10.19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Marcă 015042 
2004.06.25 
 

R 12722   5/2005 
10/2005 
  8/2014 
10/2014 
10/2017 

(730)   
Akţionernoe obscestvo 
"OBR", RU 
 
 
Str. Oktjabriskaja, 20, 
Staryj Oskol, 
Belgorodskaja oblasti, 
309514, Federaţia Rusă 

(730)   
Obscestvo  s 
ogranicennoi 
otvetstvennostiu 
GRANT", RU 
Str. Oktyabriskaya, 20, 
Starîi Oskol, 
Belgorodskaya oblasti, 
309514, Federaţia Rusă  

2863 
2017.10.23 

 

8 Marcă 022574 
2007.12.25 
 

19017 
 

10/2008 
12/2009 

(730)   
ABRAIT S.R.L., MD 
Str. Nicolai Costin nr. 63/1, 
MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
AVS LLC, RU 
7, Bobruiskaya street,  
St. Petersburg, 195009, 
Federaţia Rusă  

2864 
2017.10.23 

 

 
 

 
Lista contractelor de licenţă 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul şi data  

depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre licenţiar, date despre licenţiat,  
informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului 
de 

protecţie 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă  
internaţio-
nală 

IR 704817 
 

 

(730) 
Oettinger Brauerei 
GmbH, DE 
Brauhausstrasse 8, 
86732 Oettingen,  
Germania 

(791) 
Oettinger International 
GmbH, DE 
Cremon 11, 20457 
Hamburg, Germania 

1. Licenţă exclusivă. 
2. Termenul de acţiune al 
contractului din 01.12.2016 
pentru perioada de  
valabilitate a mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune al 
contractului - Republica 
Moldova. 

2858 
2017.10.18 

 
 

 

 
Modificări în contractele de licenţă 

 
În baza cererii nr. 4673 din 21.09.2017 privind modificarea contractului de licenţă neexclusivă  

nr. 1936 din 20.08.2012, referitor la marca nr. 22785, încheiat între licenţiarul TRANGA Andrei, MD şi 
licenţiatul „PROMOAUTO” S.R.L., MD, se acceptă modificările în contract prin modificarea datelor, după 
cum urmează: 

„Prezentul contract este încheiat pentru întreaga perioadă de valabilitate a mărcii nr. 22785.” 
 

∗ ∗ ∗ 
 

În baza cererii nr. 4672 din 21.09.2017 privind modificarea contractului de licenţă neexclusivă  
nr. 1937 din 20.08.2012, referitor la marca nr. 22785, încheiat între licenţiarul TRANGA Andrei, MD şi 
licenţiatul „TRABO-PLUS” S.R.L., MD, se acceptă modificările în contract prin modificarea datelor, după 
cum urmează: 

„Prezentul contract este încheiat pentru întreaga perioadă de valabilitate a mărcii nr. 22785.” 
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FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  

de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 
 

Nr. crt. Cod ST.3 
OMPI  

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(41)   
Nr. BOPI 

Art.   

1 RU a 2014 0114 2012.11.26 2/2015 art. 51(2) 

2 RU a 2014 0125 2012.04.27 7/2015 art. 51(2) 
3 US a 2014 0129 2013.06.07 4/2015 art. 51(2) 

4 US a 2014 0130 2013.06.19 4/2015 art. 51(2) 

5 ES a 2014 0131 2013.05.24 4/2015 art. 51(2) 

6 US a 2015 0006 2013.06.21 6/2015 art. 51(2) 
7 HU a 2015 0018 2013.07.31 7/2015 art. 51(2) 

8 DE a 2015 0021 2013.07.29 8/2015 art. 51(2) 

9 MD a 2016 0127 2016.11.24 - art. 51(6) 

 
 
 

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  cererea  

de brevet de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 
 

Nr. crt. Cod ST.3 
OMPI 

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Art. 

1 SC a 2013 0086 2012.05.03 3/2014 art. 8 

2 DE a 2014 0045 2012.10.17 11/2014 art. 8 
3 MD a 2017 0066 2017.06.21 - art. 33(9) 

4 MD a 2017 0059 2017.06.02 - art. 33(9) 

 
 
 

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de menţinere 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 USATENCO Victor, MD;  
ŢURCANU Ştefan, MD;  
DONICA Natalia, MD;  
IACHIMOVA Tatiana, MD 

3952 a 2009 0027 2009.03.04 2017.03.04 

2 CUHARCIUC Alexei, MD 3993 a 2009 0038 2009.03.24 2017.03.24 
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1 2 3 4 5 6 

3 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4072 a 2010 0041 2010.03.12 2017.03.12 

4 MORARU Eugen, MD;  
NICOLAICIUC Oleg, MD 

4154 a 2010 0043 2010.03.16 2017.03.16 

5 MORARU Eugen, MD;  
NICOLAICIUC Oleg, MD 

4164 a 2010 0037 2010.03.04 2017.03.04 

6 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

4196 a 2012 0040 2012.04.27 2017.04.27 

7 INSTITUTUL DE CHIMIE  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

4233 a 2012 0024 2012.03.02 2017.03.02 

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

4245 a 2012 0047 2012.04.19 2017.04.19 

 
 
 

 

MM4A Lista brevetelor de invenţie   
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere 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 ÎNTREPRINDEREA DE STAT-
INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

2575 a 2003 0113 2003.05.07 2016.05.07 

2 POLEACOV Mihail, MD;  
POLEACOVA Nina, MD 

3419 a 2005 0142 2005.05.19 2016.05.19 

3 RUCAN Andrian, MD 4160 a 2011 0052 2011.05.26 2016.05.26 
4 GONCEARIUC Ivan, MD 4322 a 2011 0049 2011.05.17 2016.05.17 

 
 
 

FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată retrase 

 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  

de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 
 

Nr. 
crt. 

Cod  
ST.3 OMPI  

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(41)   
Nr. BOPI 

Art.   

1 MD s 2017 0037 2017.03.17 - art. 40(7) 
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FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  

de scurtă durată respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  

de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 
 

Nr.  
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(41)   
Nr. BOPI 

Art.  

1 MD s 2016 0132 2016.11.22 - art. 8 
2 MD s 2017 0005 2017.01.19 - art. 12(2) 

3 MD s 2017 0020 2017.02.17 - art. 12(2) 

 
 
 

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008  
(cu dreptul de restabilire) 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 
 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

Data încetării  
valabilităţii 

1 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE  
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

518 s 2012 0042 2012.03.02 2017.03.02 

2 CARABADJAC Constantin, MD 564 s 2012 0048 2012.03.27 2017.03.27 

3 ISTRATI Dorin, MD 570 s 2012 0050 2012.03.29 2017.03.29 
4 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
577 s 2012 0043 2012.03.05 2017.03.05 

5 INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

604 s 2012 0046 2012.03.26 2017.03.26 

6 PRIDA Ivan, MD 713 s 2013 0052 2013.03.19 2017.03.19 
7 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 784 s 2013 0199 2012.03.29 2017.03.29 

8 "GOLIAT-VITA" SRL, MD 829 s 2014 0034 2014.03.17 2017.03.17 

9 PRIDA Ivan, MD 980 s 2015 0044 2015.03.26 2017.03.26 
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere 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 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ  
ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

266 s 2010 0078 2010.04.26 2015.04.26 

2 SOFRONI Dumitru, MD;  
SAMEŢ Nina, MD;  
GUŢU Lilian, MD; 
ROŞCA Sergiu, MD;  
CIOBANU Veronica, MD;  
BALAN Roman, MD;  
STRATAN Valentina, MD;  
CASIAN Neonila, MD;  
ANCUŢA Eugen, RO;  
RUDIC Valeriu, MD;  
GULEA Aurelian, MD 

854 s 2014 0049 2014.04.14 2016.04.14 

3 LUNGU Petru, MD 838 s 2014 0050 2014.04.14 2016.04.14 
4 CHIABURU Simona, MD 871 s 2014 0054 2014.04.18 2016.04.18 

 

 
 
 

MK4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
al căror termen de valabilitate a expirat 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării duratei de valabilitate 

 
 

Nr. 
crt. 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data expirării 
duratei  

de valabilitate 

1 SOCIETATEA COMERCIALĂ "VERDELIT" 
SRL, MD 516 s 2011 0134 2011.07.28 2017.07.28 
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ND4Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată 
al căror termen de valabilitate a fost prelungit 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, numărul depozitului, 

data depozitului, titularul, data expirării termenului de valabilitate a brevetului, 
data expirării termenului de valabilitate prelungit 

   

Nr.  
crt. 

(11) 
Nr. 

brevet 

(21) 
Nr. 

depozit 

(22)  
Data  

depozit 

(73)  
Titular 

Data expirării 
termenului  

de valabilitate  
a brevetului 

Data expirării  
termenului  

de valabilitate 
prelungit 

1 579 s 2012 0051 2012.04.02 INSTITUŢIA  PUBLICĂ INSTITUTUL 
ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE  
HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

2018.04.02 2022.04.02 

 
 
 

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

prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare a brevetului, 
conform art. 59 din Legea nr. 39-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 publicării hotărârii de acordare  

a brevetului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr.  
brevet 

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data  
depozit 

(45) Data 
Publicării 
hotărârii  

de acordare 

Data  
încetării  

valabilităţii 

1 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP "SELECŢIA", 
MD 

95 v 2008 0007 2008.02.29 2012.02.29 2017.02.28 

2 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP "SELECŢIA", 
MD 

96 v 2009 0005 2009.02.27 2012.02.29 2017.02.28 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor 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 037295 2015.07.07 2017.10.05 Art. 44 (4) a 9/2015 

2 037414 2015.08.03 2017.10.05 Art. 44 (4) a 9/2015 

3 037512 2015.08.25 2017.10.05 Art. 44 (4) a 9/2015 
4 037687 2015.10.06 2017.10.11 Art. 44 (4) a,  

Art. 44 (4) c 
10/2015 

5 038128 2015.12.23 2017.10.26 Art. 44 (4) a 3/2016 

6 038150 2015.12.30 2017.10.05 Art. 44 (4) a 4/2016 

7 038234 2016.01.22 2017.10.05 Art. 44 (4) a 2/2016 

8 038235 2016.01.22 2017.10.26 Art. 44 (4) a 3/2016 
9 038236 2016.01.22 2017.10.26 Art. 44 (4) a 3/2016 

10 038297 2016.02.02 2017.10.11 Art. 44 (4) a 3/2016 

11 038316 2016.02.05 2017.10.05 Art. 44 (4) a 4/2016 

12 038384 2016.02.18 2017.10.05 Art. 44 (4) a 3/2016 
13 038680 2016.03.28 2017.10.11 Art. 44 (4) a 6/2016 

14 038708 2016.03.31 2017.10.05 Art. 44 (4) a 7/2016 

15 038838 2016.04.27 2017.10.26 Art. 44 (4) a 8/2016 

16 039004 2016.06.09 2017.10.05 Art. 44 (4) a 8/2016 
17 039005 2016.06.09 2017.10.05 Art. 44 (4) a 8/2016 

18 039017 2016.04.04 2017.10.05 Art. 44 (4) a 7/2016 

19 039026 2016.06.13 2017.10.05 Art. 44 (4) a 7/2016 

20 039028 2016.06.13 2017.10.05 Art. 44 (4) a 7/2016 
21 039035 2016.06.15 2017.10.05 Art. 44 (4) a 7/2016 

22 040136 2017.02.09 2017.10.26 Art. 44 (1) 4/2017 
 
 

 
 
 

Renunţări la mărci 
 

În baza declaraţiei de renunţare nr. 4158 din 15.08.2017, depuse de către titularul POTAŞNÎI 
Alexei, MD Str. Albişoara nr. 20, ap. 3, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova şi prin decizia AGEPI  
nr. 10921 din 05.10.2017, a fost acceptată renunţarea la marca nr. R 13356. 

 
∗ ∗ ∗ 

 
În baza declaraţiei de renunţare nr. 4157 din 15.08.2017, depuse de către titularul POTAŞNÎI 

Alexei, MD Str. Albişoara nr. 20, ap. 3, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova şi prin decizia AGEPI  
nr. 10920 din 05.10.2017, a fost acceptată renunţarea la marca nr. 23863. 
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Lista cererilor de înregistrare a mărcilor 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 expedierii deciziei  
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

 
Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(730) 
Solicitant, 

cod ST.3 OMPI 

Data expe-
dierii  

deciziei  
de respinge-

re 

(441) 
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 

1 037108 2015.05.29 LC WAIKIKI 
EVERYONE 

DESERVES TO DRESS 
WELL 

LC Waikiki Retail Mol S.R.L., 
MD 

2017.10.13 6/2015 

2 037124 2015.06.02 PICI BALAN MIHAIL, întreprindere 
individuală, MD 

2017.10.13 7/2015 

3 038199 2016.01.06 BLACK JACK CUZNEŢOV Iurie, MD 2017.10.27 4/2016 

4 038336 2016.02.09  BOIAR GRUP S.R.L., MD 2017.10.23 3/2016 

5 038900 2016.05.12 CAMEL COMPACT Japan Tobacco Inc., JP 2017.10.05 7/2016 

6 039089 2016.06.30 FRESCO STEŢCO Alexandru, MD 2017.10.23 10/2016 

7 039144 2016.07.13 C SWISS R THE  
ORIGINAL CANNABIS 

ICE TEA 

CIUBACIUC NZ S.R.L., MD 2017.10.13 8/2016 

8 039291 2016.08.08 GE HEALTHCARE Firma MOLDAN SERVICE 
S.R.L., MD 

2017.10.13 9/2016 

9 039323 2016.08.09 MYAPP CEBOTARESCU Dumitru, MD 2017.10.05 9/2016 
10 039341 2016.08.08 WESTERN Obshcestvo s ogranicennoy 

otvetsvennostyu "DVIN", RU 
2017.10.23 11/2016 

11 039356 2016.08.12 AKEL CEPOI Victor, MD 2017.10.13 11/2016 
12 039423 2016.09.01 EMARKET E-MARKET S.R.L., MD 2017.10.05 11/2016 

13 039618 2016.10.17 K KORONA WATER MINCIUC Andrei, MD 2017.10.05 1/2017 

14 039630 2016.10.21 MEDITERRANEAN 
CLUB 

VINDICUM S.R.L., MD 2017.10.23 11/2016 

15 039632 2016.10.17 TRADIŢII MOLDAVII KVINT, societate pe acţiuni  
de tip închis, fabrică de vinuri 
şi coniacuri din Tiraspol, MD 

2017.10.13 11/2016 

16 039712 2016.11.01 OCEANIC LUX LAGUNA DULCE S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2017.10.12 1/2017 

17 039731 2016.11.08 L LONDON BOUTIQUE 
HOTEL 

L.B.H. COMPANY S.R.L., MD 2017.10.13 12/2016 

18 039779 2016.11.21 TURNE GRUP DODON Olesea, MD 2017.10.05 12/2016 

19 039802 2016.11.28 JS.MD JSMD JS MD GORDIENCO Sergiu, MD 2017.10.13 1/2017 

20 039809 2016.11.29 RAMBO CEPOI Victor, MD 2017.10.05 2/2017 

21 039854 2016.12.08 READY TO BOX 
CHOPSTIX X 

S.C. MLS INVEST TRADING 
S.R.L., MD 

2017.10.12 1/2017 

22 039860 2016.12.09 BEERFEST BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

2017.10.13 1/2017 

23 039869 2016.12.13 DOR FEST ECOLANIMA,  
asociaţie obştească, MD 

2017.10.23 1/2017 

24 039881 2016.12.16 ARTDENTAL STUDIO FURNIC Natalia,  MD 2017.10.12 3/2017 

25 040045 2017.01.20 KANOR ALIANŢA-VIN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
 

2017.10.05 2/2017 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor al căror  
termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  

de graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38-XVI/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi adresa,  

codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Nr. 

înregistrării 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular şi adresa, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 R 5022 006439 СТАРОАРБАТСКОЕ 2017.04.14 DK-INTERTRADE S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Korolenko nr. 6,  
MD-5301, Vulcăneşti, Republica Moldova 

2 R 5025 006442 ТАГАНСКОЕ 2017.04.14 DK-INTERTRADE S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Korolenko nr. 6,  
MD-5301, Vulcăneşti, Republica Moldova 

3 R 5228 006461 IGNIS 2017.04.18 IGNIS, întreprindere de producţie şi comerţ, MD 
Str. Miron Costin nr. 7,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

4 R 5359 006521 K  
EMAIL  
PF-115  

2017.04.16 MIDGARD TERRA S.A., MD 
Str. Transnistria nr. 6, MD-2036, Chişinău,  
Republica Moldova 

5 R 5514 006475 NOSTRADAMUS 2017.04.21 OENO CONSULTING S.R.L.,  
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Ion Creangă 25,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

6 R 5528 006476 GRANAT 2017.04.21 OENO CONSULTING S.R.L.,  
întreprindere tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Ion Creangă nr. 25,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

7 R 5631 006412 PANACEA 2017.04.07 PANACEA S.R.L., farmacie, MD 
Calea Ieşilor nr. 1,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

8 R 5644 006428 A 2 PLUS 2017.04.11 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

9 R 5670 006397 ADJUQUAL 2017.04.03 Janssen Biotech, Inc., US 
800 Ridgeview Drive, Horsham, Pennsylvania 
19044, Statele Unite ale Americii 

10 R 5671 006398 ADJUPRAL 2017.04.03 Janssen Biotech, Inc., US 
800 Ridgeview Drive, Horsham, Pennsylvania 
19044, Statele Unite ale Americii 

11 R 5675 006501 GLUCOTROL XL 2017.04.29 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Connecticut, 
US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, Statele Unite ale Americii 

12 R 5676 006502 MEMRIC 2017.04.29 Glaxo Group Limited, GB 
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,  
Greenford, Middlesex UB6 0NN, Regatul Unit 

13 R 5694 006499 TOP 2017.04.25 TOP S.R.L., firmă comercială de producere, MD 
Bd. Renaşterii nr. 36,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

14 R 5712 006463 TROVAN 2017.04.21 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Connecticut, 
US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, Statele Unite ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 

15 R 5725 006465 CK Calvin Klein  2017.04.21 Calvin Klein Trademark Trust, US 
Rodney Square North, 1100 North Market 
Street, Wilmington, Delaware 19890, Statele 
Unite ale Americii 

16 R 6061 006653 ID 3000 2017.04.29 QUANTE AG, DE 
Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss, Germania 

17 R 6113 006395 CASCAD  
КАСКАД 

2017.04.04 CEMA S.A., societate mixtă  
moldo-ceho-americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 14,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

18 R 6317 006514 C 2017.04.22 FABRICA DE CONSERVE DIN CĂLĂRAŞI 
S.A., MD 
Str. Călăraşi nr. 3,  
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

19 R 8108 006391 CARLSON  
КАРЛСОН 

2017.04.04 CEMA S.A., societate mixtă  
moldo-ceho-americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 14,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

20 15876 020941 GRISALIA  
COLLECTION 

G 

2017.04.05 VIERU Natalia, MD 
Str. Bulgară nr. 41, ap. 34,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

21 16490 020938 ILIEŞ 2017.04.17 Multievo S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Bucuriei nr. 1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

22 16556 021034 WORK&TRAVEL 
WorldTravel 

Călătoreşte şi munceşte 
împreună cu noi! 

2017.04.10 CALMUŢCHI Iurie, MD 
Drumul Schinoasei nr. 1/4, ap. 108,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

23 16585 021122 PROACTIV 2017.04.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

24 16586 021123 CALCIOS 2017.04.25 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9,  
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

25 16598 021083 ТВОЯ КОПИЛКА 2017.04.13 BUX Mihail, MD 
Str. Matei Basarab nr. 8, ap. 15,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

26 16655 020963 CURTIS  
BLACK FLAVOURED 

TEA 
Apple Heaven 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

27 16656 020964 CURTIS  
BLACK FLAVOURED 

TEA 
Lemon Lane  

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

28 16657 020965 CURTIS  
HERBAL FRUIT TEA 

Lucky Camomile 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

29 16658 020966 CURTIS  
GREEN FLAVOURED 

TEA 
Oolong Emotion 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

30 16659 020967 CURTIS  
BLACK FLAVOURED 

TEA 
Rose Blossom 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

31 16660 020968 CURTIS  
BLACK FLAVOURED 

TEA 
Berries Fest 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 
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1 2 3 4 5 6 

32 16661 020969 CURTIS  
HERBAL FRUIT TEA 

Grenadin Deja-vu 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

33 16662 020970 CURTIS  
HERBAL FRUIT TEA 

Melissa Falls 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

34 16663 021028 ADEPOL 2017.04.06 DONCILĂ Victor, MD  
Str. Potârnichii nr. 3,  
MD-2019, Codru, Chişinău, Republica Moldova 

35 16664 021033 TEHNO 2017.04.10 COCIUG Arcadie, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 21,  
ap. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

36 16666 021042 ALINA 2017.04.12 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

37 16667 021043 LAIMA 2017.04.12 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

38 16668 021045 PAMELA 2017.04.12 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

39 16669 021046 SABINA 2017.04.12 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

40 16671 021048 BRIGITE 2017.04.12 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

41 16672 021049 CHARLOTE 2017.04.12 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

42 16673 021051 LORENA 2017.04.12 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

43 16674 021065 TESS  
SUNRISE 

2017.04.12 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,  
Federaţia Rusă 

44 16675 021077 Jardin  
CLOUD FOREST  

2017.04.12 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,  
Federaţia Rusă 

45 16731 021068 TESS  
STYLE 

2017.04.12 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,  
Federaţia Rusă 

46 16748 021100 CONSUELA 2017.04.18 PONTI S.R.L., MD  
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

47 16749 021102 BENEDIKTA 2017.04.18 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

48 16750 021105 CONSTANTZA 2017.04.18 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

49 16751 021106 BOGDANA 2017.04.18 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

50 16753 021112 AUTORADIO 2017.04.24 T.E.M.M.A., Tinerii pentru Emanciparea  
Mass-Mediei Autohtone, asociaţie obştească, 
MD 
Bd. Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 180,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

51 16757 021115 Marcă figurativă 2017.04.20 CARAMAN Oleg, MD 
Str. Renaşterii, MD-4225, Olăneşti,  
Ştefan-Vodă, Republica Moldova 
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52 16758 021134 TESS 2017.04.23 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,  
Federaţia Rusă 

53 16759 021135 Jardin 3 2017.04.23 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,  
Federaţia Rusă 

54 16760 021138 7+7Я  
Семь плюс семья 

2017.04.24 STARUŞ Serghei, MD 
Str. Valea Crucii nr. 4, ap. 148,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

55 16761 021139 МАБИЛЬНЫЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

2017.04.24 STARUŞ Serghei, MD 
Str. Valea Crucii nr. 4, ap. 148,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

56 16796 020943 MEDIAPLUS.MD  
Advertising agency 

2017.04.24 NPlusMedia S.R.L., societate comercială, MD 
Şos. Hînceşti nr. 59/1, of. 4,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

57 16797 020951 Paradox 2017.04.02 MEDIAMAGNAT GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 4b,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

58 16800 020991 BROMIKO 2017.04.02 OMISS S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD 
Str. Cetatea Albă nr. 16/A,  
MD-2082, Chişinău, Republica Moldova 

59 16801 020994 QH 2017.04.02 Quinton Hazell Automotive Limited, GB 
Newsome Vaughan, Greyfriars House, 
Greyfriars Lane, Coventry, West Midlands CV1 
2GW, Regatul Unit 

60 16802 020995 Marcă figurativă 2017.04.02 Quinton Hazell Automotive Limited, GB 
Newsome Vaughan, Greyfriars House, 
Greyfriars Lane, Coventry, West Midlands CV1 
2GW, Regatul Unit 

61 16803 020996 MOPROD 2017.04.02 Quinton Hazell Automotive Limited, GB 
Newsome Vaughan, Greyfriars House, 
Greyfriars Lane, Coventry, West Midlands CV1 
2GW, Regatul Unit 

62 16804 021005 ЦВЕТОК НЕЖНОСТИ 2017.04.03 "The Tea Company № 1" Stock Company, RU 
Ul. Iskrî, 31, bloc 7, 129344 Moscow,  
Federaţia Rusă 

63 16805 021015 ED EuroDesign 2017.04.11 PROSPER-SERVICIE S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 82, bloc 1, ap. 73,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

64 16806 021017 Jorj-Tex-SRL 2017.04.06 Jorj-Tex S.R.L., MD 
Str. Burebista nr. 36/1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

65 16807 021023 PROTEUS® 
FITNESS INNOVATION  

2017.04.11 Senatski D., întreprindere individuală, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 21/1, ap. 40,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

66 16808 021024 N  
NordicTrack® 

2017.04.11 Senatski D., întreprindere individuală, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 21/1, ap. 40,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

67 16809 021025 w® 
Bestway® 

2017.04.11 Bestway Inflatables & Material Corp., CN 
No. 3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, 
China 

68 16810 021027 Marcă tridimensională 2017.04.13 TOV "GRUPA IKONA", UA 
Vul. Fevralisica 15, 95034, AP Krîm,  
m. Simferopoli, Ucraina 

69 16811 021062 Marcă figurativă 2017.04.12 EVENTIS MOBILE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2, ap. 5,  
MD-2048, Chişinău, Republica Moldova 

70 16812 021063 AQUATORIA 2017.04.18 SANELIT-PLUS S.R.L., MD 
Str. Mihai Ceachir nr. 1A,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
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71 16813 021067 TESS  
LIME 

2017.04.12 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,  
Federaţia Rusă 

72 16814 021070 TESS  
DAISY 

2017.04.12 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,  
Federaţia Rusă 

73 16815 021072 Jardin  2017.04.12 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,  
Federaţia Rusă 

74 16816 021073 Jardin  
ALL DAY LONG 

2017.04.12 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,  
Federaţia Rusă 

75 16817 021075 Jardin 
DESSERT CUP 

2017.04.12 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,  
Federaţia Rusă 

76 16819 021097 ORNELA 2017.04.18 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

77 16852 020945 УБИЙЦА КРЫС 2017.04.06 BIOVETPROTECT-GRUP S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare nr.148,  
MD-7106, Otaci, Republica Moldova 

78 16857 020974 CURTIS  
Rose Blossom 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

79 16858 020975 CURTIS  
Apple Heaven 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

80 16865 020982 CURTIS  
Mom's Fruit Pie 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

81 16866 020981 CURTIS  
Melissa Falls 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

82 16867 020977 CURTIS  
Camomile Smile 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

83 16868 020979 CURTIS  
Grenadin Deja-Vu 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

84 16869 020980 CURTIS  
Lemon Lane 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

85 16870 020972 CURTIS  
Oolong Emotion 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

86 16929 020989 Marcă figurativă 2017.04.02 OMISS S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD 
Str. Cetatea Albă nr. 16/A,  
MD-2082, Chişinău, Republica Moldova 

87 16930 020997 QUINTON HAZELL 2017.04.02 Quinton Hazell Automotive Limited, GB 
Newsome Vaughan, Greyfriars House, 
Greyfriars Lane, Coventry, West Midlands CV1 
2GW, Regatul Unit 

88 16931 021000 REGENOR 2017.04.03 SODIC SA (Société Anonyme), CH 
Imm. Continental, Case Postale 108, CH-3963 
CRANS MONTANA, Elveţia 

89 16932 021001 БЕЙЛИС 2017.04.03 "The Tea Company № 1" Stock Company, RU 
Ul. Iskrî, 31, bloc 7, 129344 Moscow,  
Federaţia Rusă 
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90 16933 021002 ДИКАЯ ОРХИДЕЯ 2017.04.03 "The Tea Company № 1" Stock Company, RU 
Ul. Iskrî, 31, bloc 7, 129344 Moscow,  
Federaţia Rusă 

91 16934 021004 ЗАГАДКА 
ОРАНЖЕВОЙ РЕКИ 

2017.04.03 "The Tea Company № 1" Stock Company, RU 
Ul. Iskrî 31, bloc 7, 129344 Moscow, Federaţia 
Rusă 

92 16935 021007 BRENDA 2017.04.04 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

93 16936 021009 TAIRA 2017.04.04 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

94 16937 021010 CLEOPATRA 2017.04.04 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

95 16938 021011 FERNANDA 2017.04.04 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

96 16939 021012 DITA 2017.04.04 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

97 16941 021094 SOROCITY 2017.04.17 BALEA Vitalie, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 29, bloc 1, ap. 44,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

98 16974 020992 DACOR 2017.04.02 OMISS S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD 
Str. Cetatea Albă nr. 16/A,  
MD-2082, Chişinău, Republica Moldova 

99 16975 021003 ОСТРОВ МОНТЕ 
КРИСТО 

2017.04.03 "The Tea Company N 1" Stock Company, RU 
Ul. Iskrî  31, bloc 7, 129344 Moscow,  
Federaţia Rusă 

100 17050 021031 bricscad 2017.04.11 EOS-STUDIO S.R.L., societate comercială, MD 
Bd. Decebal nr. 72, bloc 1, of. 20,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

101 17098 020780 ROCKY 2017.03.13 CAZAC Oleg, MD  
Str. Alba-Iulia nr. 192, bloc 2, ap. 42,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

102 17182 021016 HOUSEFIT 2017.04.13 Pirozhenko Sergii, UA 
Str. Ak. Gluşko nr. 17, ap. 16, or. Odessa,  
Ucraina 

103 17183 021153 BRAND  
STORM  

ЛАБОРАТОРИЯ 
УСПЕХА 

2017.04.27 DRANICERU Alexandru, MD 
Str. Luceafărul nr. 1, ap. 81, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

104 17325 020962 CURTIS  
HERBAL FRUIT TEA  

Happy Family  

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

105 17327 021040 LIP 2017.04.17 POSTICA Vladimir, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 81, bloc 2, ap. 68,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

106 17328 021080 ZILE ŞI NOPŢI 2017.04.13 Zile şi Nopţi S.R.L., revistă,  
publicaţie periodică, MD 
Str. Alba Iulia nr. 75/2, ap. 70,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

107 17441 020947 ARCTIC 2017.04.13 INTERNATIONAL TOBACCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. C. Negruzzi nr. 99 A,  
MD-3500, Orhei, Republica Moldova 

108 17442 021044 DIAMANTA 2017.04.12 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

109 17443 021052 STEFANI 2017.04.12 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 
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110 17444 021055 LILU 2017.04.12 PONTI S.R.L., MD 
Bd. Decebal nr. 99,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

111 17485 020973 CURTIS  
Happy Family 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

112 17585 021069 TESS  
LIGHT 

2017.04.12 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,  
Federaţia Rusă 

113 17588 021078 Jardin  
ETHIOPIA SIDAMO  

2017.04.12 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,  
Federaţia Rusă 

114 17625 021066 TESS 2017.04.12 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,  
Federaţia Rusă 

115 17626 021074 Jardin  
SUMATRA 

MANDHELING  

2017.04.12 Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 
21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-Petersburg,  
Federaţia Rusă 

116 17819 020950 FruityTM 
vita 

2017.04.17 BESCHIERU Radu, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

117 17820 020999 SEVER 2017.04.03 MAURT S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

118 17826 020948 Рашков 2017.04.11 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,  
fabrică de vinuri și coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

119 17849 020998 ARISTARH 2017.04.03 Maurt S.R.L., MD 
Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

120 17968 020976 CURTIS  
Bahama Nights 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

121 17969 020971 CURTIS  
BLACK FLAVOURED 

TEA 
Bahama Nights 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

122 18661 021032 fb  
FERESTRE BUNE 

2017.04.10 SORANEX S.R.L., MD 
Str. Gh. Asachi nr. 71/7, ap. 42,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

123 18714 020983 CURTIS  
Magic Garden 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

124 19203 020961 CURTIS  
BLACK FLAVOURED 

TEA  
Earl Grey Passion  

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

125 19204 020978 CURTIS  
Earl Grey Passion 

2017.04.02 Zacrîtoe acţionernoe obscestvo Kompaniia 
"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino,  
Moskovskaia obl., Federaţia Rusă 

126 19256 021060 EVENTIS 2017.04.12 EVENTIS MOBILE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2, ap. 5,  
MD-2048, Chişinău, Republica Moldova 
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  

expiră în aprilie 2018 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111)  
Nr.  

înregistrării 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 2R 17 000342 BENEDICTINE 2018.04.20 BENEDICTINE, DISTILLERIE DE LA 
LIQUEUR DE L'ANCIENNE ABBAYE 
DE FECAMP s.a., FR 

2 R 295 000471 CREDITREFORM 2018.04.20 VERBAND DER VEREINE 
CREDITREFORM e.V., DE 

3 R 6464 007705 COMBIVIR 2018.04.08 ViiV Healthcare UK Limited, GB 

4 R 6491 007703 2K 2018.04.06 PPG INDUSTRIES OHIO, INC.,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 

5 R 6498 007711 Я 
Ява 

ЗОЛОТАЯ 

2018.04.09 Joint Stock Company "British  
American Tobacco - Yava", RU 

6 R 6499 007712 Я 
Ява 

ЗОЛОТАЯ 

2018.04.09 Joint Stock Company "British  
American Tobacco - Yava", RU 

7 R 6500 007724 Pro-Fin 2018.04.16 BPB plc, GB 

8 R 6501 007726 IPB 
INVESTPRIVATBANK 

2018.04.16 INVESTPRIVATBANK S.A.,  
bancă comercială pe acţiuni, MD 

9 R 6502 007731 GASTROPHARM 2018.04.21 "BIOVET" Jsc, BG 

10 R 6504 007746 Селерон 2018.04.22 INTEL CORPORATION, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

11 R 6524 007757 PRAG-3 2018.04.24 PRAG-3 S.R.L., firmă, MD 
12 R 6531 007694 WAXOYL 2018.04.03 WAXOYL AG, CH 

13 R 6532 007725 Marcă figurativă 2018.04.16 Del Monte Foods, Inc., US 

14 R 6546 007727 GLASS   
CONTAINER COMPANY 

2018.04.17 GLASS CONTAINER COMPANY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

15 R 6563 007719 LUFFEEL 2018.04.13 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 

16 R 6802 007767 ACTONEL 2018.04.29 Warner Chilcott Company, LLC, PR 
17 R 6989 007691 DEL MONTE 2018.04.02 Del Monte Foods, Inc., US 

18 R 7384 007739 BONNE CHANCE 2018.04.21 VINĂRIA-BARDAR S.A.,  
întreprindere mixtă, fabrică de vinuri, 
MD 

19 R 7675 007729 ОДИНОКИЙ  
ПУТНИК 

2018.04.17 EURO-ALCO S.A., MD 

20 R 7676 007730 ЖОЗЕФИНА 2018.04.17 EURO-ALCO S.A., MD 
21 R 7692 007696 РОЗОВАЯ ВОДА 

ROZOVAIA VODA 
2018.04.03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 

22 R 7693 007697 ШИПР 
ŞIPR 

2018.04.03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 

23 R 7694 007699 ТРОЙНОЙ 
TROINOI 

2018.04.03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 

24 R 7695 007700 ОГУРЕЧНЫЙ 
OGURECINÎI 

2018.04.03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 

25 R 7696 007701 САША 
SAŞA  

2018.04.03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 

26 R 9530 007756 МАРИАННА 2018.04.23 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

27 R 9531 007755 МАНУЭЛА 2018.04.23 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
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28 R 9532 007754 ЭМАНУЭЛЬ 2018.04.23 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

29 R 9533 007753 МИЛАГРОС 2018.04.23 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

30 17384 023243 MaîtRE  
de Thé 

2018.04.07 Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennost’yu "T.F.A. - Technologies 
Francaises Alimantaires", RU 

31 17385 023306 Marcă tridimensională 2018.04.15 BOJO-VIN S.R.L., MD 

32 17996 023064 KARYA TOUR 2018.04.10 MERAJI Nicolai, MD 

33 18020 023203 DRAGOSH 2018.04.01 "Intel" S.R.L., RU 
34 18048 023210 MAGIA • LUMINII Lumina, 

Design, Viziuni celebre 
2018.04.03 CASA PRACTICĂ S.R.L., MD 

35 18050 023328 BONZA 2018.04.16 NEOSOLAR S.R.L., MD 

36 18051 023329 MAX F FIBER 2018.04.23 MOLDTELECOM S.A., MD 

37 18162 023254 NICKELODEON  

iCarly 

2018.04.08 Viacom International Inc., a 
corporation incorporated pursuant to 
the laws of the State of Delaware, US 

38 18163 023255 NI HAO,  
KAI-LAN 

2018.04.08 Viacom International Inc., a 
corporation incorporated pursuant to 
the laws of the State of Delaware, US 

39 18164 023257 GYMBOREE 2018.04.08 Gym-Mark, Inc., a California 
corporation, US 

40 18165 023355 GENERAL INZOFF 2018.04.18 VOX-DESIGN S.R.L., MD 

41 18166 023356 VLAHOS 2018.04.18 VOX-DESIGN S.R.L., MD 

42 18175 023338 Объединëнная  
Система 

Моментальных 
Платежей  

2018.04.18 OCMП-M S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

43 18176 023294 BERHORD 2018.04.11 BERHORD S.R.L., MD 
44 18177 023281 MET-RX PROTEIN PLUS 2018.04.09 MET-Rx Substrate Technology, Inc., 

US 
45 18178 023282 MET-RX 2018.04.09 MET-Rx Substrate Technology, Inc., 

US 
46 18280 023311 Farmacia UNU+  

O FARMACIE DE ÎNCREDERE 

2018.04.16 P&R PHARMA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

47 18312 023373 ZUSMAN 2018.04.22 ZUSMAN Lev, MD 
48 18323 023323 POLYTECH 2018.04.15 TECH SERVICE POLSKA Sp. Z o.o., 

PL 
49 18329 023230 IULUX 2018.04.03 M.C.F.-ENGROS GRUP S.R.L.,  

societate comercială, MD 

50 18330 023374 Imago 2018.04.24 Casa Imago S.R.L., MD 
51 18331 023375 Casa de idei 2018.04.24 Casa Imago S.R.L., MD 

52 18332 023376 Valoare din idei 2018.04.24 Casa Imago S.R.L., MD 

53 18344 023053 Meteor 770 WP 2018.04.08 CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

54 18345 023054 Strobitec 50 WG 2018.04.08 CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

55 18346 023055 Colorit SP 2018.04.08 CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

56 18347 023056 Cratos, EC 2018.04.08 CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

57 18348 023058 Fostran 40 EC 2018.04.08 CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

58 18349 023059 Tsucron+ SL 2018.04.08 CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

59 18350 023060 Antizlac 4 E.C 2018.04.08 CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

60 18351 023061 Opercot 5 WP 2018.04.08 CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

61 18352 023062 Nurimet 55 EC 2018.04.08 CHIMAGROMARKETING S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

62 18353 023303 POLY-FEED 2018.04.11 Haifa Chemicals Ltd., IL 

63 18364 023259 Marcă figurativă 2018.04.08 BEGUNENCO Oleg, MD 
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64 18365 023267 Red TYRES 2018.04.24 AGROPIESE TGR GRUP S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

65 18366 023279 Rubus 2018.04.16 RIONPAC S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

66 18367 023407 SEMAS 2018.04.25 SPÎNU ANDREI GHEORGHE,  
gospodărie ţărănească, MD 

67 18369 023412 LUCRURILE BUNE  
NU SE LASĂ AŞTEPTATE 

2018.04.29 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A., întreprindere mixtă, 
MD 

68 18380 023399 HÄAGEN-DAZS 2018.04.24 General Mills Marketing, Inc.,  
a corporation organized under the 
laws of the state of Delaware, US 

69 18391 023250 СДЕЛАЙ ЖИЗНЬ ВКУСНЕЕ! 
FERCETI 

2018.04.07 CEBAN Gabriel, MD 

70 18446 023227 АромаКристалл 2018.04.02 S.C. Johnson & Son, Inc.,  
a Wisconsin corporation, US 

71 18447 023283 Брест-Литовская 2018.04.09 Otcrîtoe acţionernoe obşcestvo 
"Savuşchin product", BY 

72 18449 023352 Marcă figurativă 2018.04.18 High Tech Computer Corporation, TW 

73 18450 023418 AZIPYRIN 2018.04.29 Balkanpharma Dupnitsa AD, BG 
74 18458 023348 HYUNDAI i20 2018.04.17 HYUNDAI MOTOR COMPANY, KR 

75 18459 023349 HYUNDAI i40 2018.04.17 HYUNDAI MOTOR COMPANY, KR 

76 18460 023350 i30CW 2018.04.17 HYUNDAI MOTOR COMPANY, KR 

77 18471 023063 benett   
ba 
auto 

2018.04.09 F.V.I. TRAIAN INVEST S.R.L., MD 

78 18513 023178 PROMSTORE 2018.04.04 GIANIS IMPEX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

79 18518 023316 HERO 2018.04.15 N.V. Sumatra Tobacco Trading  
Company, ID 

80 18519 023317 AROXOL EARTH 
CHOICE 

2018.04.15 Eureka Hellas S.A., GR 

81 18520 023318 AROXOL COUNTRY 2018.04.15 Eureka Hellas S.A., GR 

82 18527 023312 CADOURI 2018.04.21 CADOURI-LUX S.R.L., MD 

83 18528 023332 LOS PIRATOS 2018.04.16 STOG Grigore, MD 
84 18534 023427 SLR 2018.04.30 Daimler AG, DE 

85 18549 023334 CORSAR 2018.04.16 STOG Grigore, MD 

86 18558 023256 GEOGRAFIA GUSTULUI 2018.04.08 COLAJ S.R.L., MD 

87 18578 023225 milkiss 2018.04.02 INLAC S.A., MD 

88 18579 023226 Frutiño 2018.04.02 INLAC S.A., MD 

89 18580 023228 HaIma 2018.04.03 HAIMA INVESTMENT GROUP CO., 
LTD., CN 

90 18581 023252 LAKEA 2018.04.07 NOVARTIS AG, CH 

91 18582 023291 РЕБОЗЕТ 2018.04.09 Novartis AG, CH 
92 18583 023292 ТАДЕРОС 2018.04.09 GlaxoSmithKline LLC, US 

93 18586 023310 Jardin 2018.04.11 "ORIMI",  LLC, RU 

94 18587 023337 ECOPRIM 2018.04.16 ECOPRIM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

95 18589 023384 MYGUIDE 2018.04.22 MyGuide (Anguilla) Ltd., AI 

96 18602 023357 МИСТЕР ДЕЗ 
MISTER DEZ 

2018.04.18 Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu ”MISTER DEZ”, RU 

97 18604 023223 SPAZALGIN-MP 2018.04.03 MEDPREPARATE S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

98 18612 023366 NIPPARTS 2018.04.21 DIADAN-LEX S.R.L., MD 

99 18613 023367 AUTOFREN 2018.04.21 DIADAN-LEX S.R.L., MD 
100 18614 023377 EXPEL 2018.04.22 CIOBANU Anatolie, MD 

101 18615 023378 BLOO 2018.04.22 CIOBANU Anatolie, MD 

102 18616 023379 AROMAIR 2018.04.22 CIOBANU Anatolie, MD 

103 18617 023387 Via 2018.04.23 CIOBANU Anatolie, MD 
104 18618 023390 HELLA 2018.04.23 DIADAN-LEX S.R.L., MD 
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105 18631 023351 CRAZY  
GLASS 

2018.04.18 CRAZY GLASS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

106 18665 023299 ШОКОЛАДНЫЕ 
ЖЕМЧУЖИНЫ 

2018.04.10 MARS, INCORPORATED, US 

107 18667 023420 MY MIXTURE 2018.04.29 Dunhill Tobacco of London Limited, 
GB 

108 18669 023381 KETAN-OFF 
КЕТАН-ОФФ 

2018.04.22 SUN PHARMACEUTICAL  
INDUSTRIES LIMITED, IN 

109 18670 023382 Boli-nov 
Боли-нов 

2018.04.22 SUN PHARMACEUTICAL  
INDUSTRIES LIMITED, IN 

110 18743 023216 RIM 2018.04.01 Research In Motion Limited, CA 
111 18744 023217 RESEARCH IN MOTION 2018.04.01 Research In Motion Limited, CA 

112 18745 023219 BLACKBERRY CURVE 2018.04.01 Research In Motion Limited, CA 

113 18746 023220 BlackBerry 2018.04.01 Research In Motion Limited, CA 
114 18747 023221 BLACKBERRY 2018.04.01 Research In Motion Limited, CA 

115 18748 023222 BLACKBERRY PEARL 2018.04.01 Research In Motion Limited, CA 

116 18754 023325 ТАЙ-НА 
ПРЕМИУМ 

Натур Продукт 

2018.04.16 MARIBOR S.R.L., MD 

117 18755 023347 TAI-NA  
PREMIUM  

Natur Product 

2018.04.17 MARIBOR S.R.L., MD 

118 18857 023273 RASADA 2018.04.14 TUZLUCOV Piotr, MD 
119 18858 023276 ROADA 2018.04.14 TUZLUCOV Piotr, MD 

120 18859 023393 LONDA COLOR ZA 
UPORNE SEDE 

2018.04.24 Wella GmbH, DE 

121 18860 023394 LONDA COLOR PENTRU 
FIRE ALBE DIFICILE 

2018.04.24 Wella GmbH, DE 

122 18861 023395 PENTRU FIRE ALBE 
DIFICILE 

2018.04.24 Wella  GmbH, DE 

123 18879 023400 GERDA 2018.04.25 DIADAN-LEX S.R.L., MD 

124 18892 023401 HELLER 2018.04.25 DIADAN-LEX S.R.L., MD 

125 18893 023406 SPARKY 2018.04.25 DIADAN-LEX S.R.L., MD 

126 18906 023353 Marcă tridimensională 2018.04.18 Oleina SA, CH 
127 18917 023286 FRAPPUCCINO 2018.04.09 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 

Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 

128 18918 023296 BOGEMA 2018.04.25 GOMENIUK Iurii, MD 

129 18918A 023296 BOGEMA 2018.04.25 LOGHINOV Alexandr, MD 
130 18920 023403 SKIL 2018.04.25 DIADAN-LEX S.R.L., MD 

131 18943 023417 CAREFREE ACTI-FRESH 2018.04.29 JOHNSON & JOHNSON,  
a Corporation organized and existing 
under the laws of the State of New 
Jersey, US 

132 19028 023368 LegalArte 2018.04.21 LEGALARTE S.R.L.,  
societate comercială, MD 

133 19035 023386 Le Ore RS 2018.04.25 LE ORE RS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

134 19081 023383 NOVOKET 
НОВОКЕТ 

2018.04.22 RANBAXY LABORATORIES  
LIMITED, IN 

135 19119 023289 DEXALGIN 2018.04.09 Menarini International Operations 
Luxembourg S.A., LU 

136 19120 023290 ДЕКСАЛГИН 2018.04.09 Menarini International Operations 
Luxembourg S.A., LU 

137 19261 023263 VIP  
PREMIUL ANUAL 

2018.04.08 LUCHIAN Valentina, MD 

138 19276 023274 STABIL 2018.04.14 TUZLUCOV Piotr, MD 

139 19300 023183 FEA  
FIGHTING & ENTERTAIMENT 

ASSOCIATION 

2018.04.25 DAMIR Dorin, MD 
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140 19309 023218 BLACKBERRY UNITE 2018.04.01 Research In Motion Limited, CA 

141 19344 023244 ФОТОН 
FOTON 

2018.04.07 BODRUG Marian, MD 

142 19374 023293 Sim-Sim  
restaurant quick & casual 

2018.04.10 FERALUX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

143 19376 023309 NAI 2018.04.11 New America Network, Inc., US 

144 19428 023275 Super STABIL 2018.04.14 TUZLUCOV Piotr, MD 

145 19443 023308 NAI Global 2018.04.11 New America Network, Inc., US 
146 19488 023272 KUBUŚ 2018.04.09 TYMBARK-GMW Sp. z o.o. Sp. k., PL 

147 19489 023419 TEDI 2018.04.29 TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp. k., PL 

148 19508 023322 THOMSON-REUTERS 2018.04.15 Thomson Reuters Global Resources, 
CH 

149 19560 023229 MCF En gros GRUP 2018.04.03 M.C.F.-ENGROS GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

150 19632 023287 UN CHOCOLAT NOMME 
DESIR 

2018.04.09 Kraft Foods France Intellectual 
Property S.A.S., FR 

151 19633 023288 ШОКОЛАД, ЩО 
ПРОБУДЖУЄ 

БАЖАННЯ 

2018.04.09 Kraft Foods France Intellectual 
Property S.A.S., FR 

152 19655 023180 ARZERRA 2018.04.21 Novartis AG, CH 

153 19719 023385 IDEAL CONSTRUCT 2018.04.23 DUO-EGO S.R.L., MD 

154 19737 023315 ELMOS 2018.04.17 ELECTROMOTOR-SERVICE S.R.L., 
MD 

155 19791 023113 EnoXiL TL 2018.04.16 Institutul de Chimie al Academiei  
de Ştiinţe a Moldovei, MD 

156 19796 023324 HARMAN 2018.04.15 Harman International Industries, 
Incorporated, US 

157 19808 023242 BILLA 2018.04.07 DIADAN-LEX S.R.L., MD 

158 19898 023413 AVOGUE 2018.04.29 CHIRON Vitalie, MD 

159 20072 023300 CHOCOLATE PEARLS 2018.04.10 MARS, INCORPORATED, US 
160 20080 023304 ECONOM 2018.04.11 T.D. ECONOM S.R.L., MD 

161 20126 023388 GLOBOL 2018.04.23 CIOBANU Anatolie, MD 

162 20154 023600 ECOVIT 2018.04.16 ECOVIT S.R.L., întreprindere  
cu capital străin, fabrică de conserve, 
MD 

163 20158 023330 СОРВАНЕЦ 2018.04.16 STOG Grigore, MD 

164 20159 023331 СЧАСТЛИВЧИК 2018.04.16 STOG Grigore, MD 

165 20160 023333 TĂTUCA 2018.04.16 STOG Grigore, MD 
166 20295 023358 POWER WASH 2018.04.18 MUŞUC Victor, MD 

167 20296 023359 ONYX 2018.04.18 MUŞUC Victor, MD 

168 20302 023363 SAVA 2018.04.21 DIADAN-LEX S.R.L., MD 

169 20733 023321 СЛАВУТИЧ 2018.04.15 Publicine acţionerne tovarîstvo 
"KARLSBERG UCRAINA", UA 

170 21472 023295 GRAND FLOOR 2018.04.10 LEVIŢCHI Ivan, MD 

171 21937 023298 BORJOMI 
БОРЖОМИ 

2018.04.10 JSC "BORJOMI BOTTLING 
FACTORY NO. 1", GE 
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Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul, codul ţării 
conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului 

 
Nr. 
crt. 

(111)  
Nr. de ordine 
al înregistrării 

(730)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

 

Data eliberării 
duplicatului 

1 2R 6130 JCB CO., LTD., JP  
5-1-22 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8686,  
Japonia 

2017.10.25 

 
 
 

FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de respingere,  
numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene  

şi modele industriale 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2016 0055 2016.10.26 1 2017.10.11 2/2017 

2 f 2016 0062 2016.12.20 2 2017.10.24 2/2017 

3 f 2016 0064 2016.12.22 2 2017.10.24 2/2017 

4 f 2017 0001 2017.01.13 1 2017.10.24 2/2017 

 
 
 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi adresa, codul ţării conform  
normei ST.3 OMPI, numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit,  

data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular şi adresa,  
cod ST.3 OMPI 

(11) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 SANELIT-PLUS S.R.L., MD 

Str. Mihai Ceachir nr. 1 "A",  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

1046 f 2007 0028 2007.04.11 2017.04.11 

2 GLAVZPLASAN S.R.L., MD 
Str. Lomonosov nr. 151,  
MD-5401, Rezina, Republica Moldova 

1432 f 2012 0038 2012.04.24 2017.04.24 
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Lista eratelor 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 
datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate 

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data  
de depozit 

 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 
 

040998 - 9/2017 
 
 
 
 

(511)  
17 - cauciuc, gumă, gutapercă, 
azbest, mică semiprelucrate şi înlo-
cuitori ai acestor materiale; materia-
le plastice şi răşini semiprelucrate; 
materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare; tuburi flexibile nemetalice; 
19;37. 

(511)  
17 - cauciuc, gumă, gutapercă, 
azbest, mică semiprelucrate şi înlo-
cuitori ai acestor materiale; materia-
le plastice şi gumă semiprelucrate; 
materiale de călăfătuire, etanşare  
şi izolare;  
tuburi flexibile nemetalice; 
19;37. 
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b 

VII 

Comisia de Contestaţii 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 contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  

în luna octombrie 2017, în privinţa cărora  
procedura a fost finalizată  

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 pronunțării hotărârii, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 
contestaţiei 

Data 
pronunțării 
hotărârii 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 

1 Marcă naţională 
QUARZGRUND 

 
038168 

2016.01.05 
 

KNAUF-GIPS 
S.R.L., 

întreprindere  
cu capital străin, 

MD 

KNAUF-GIPS 
S.R.L., 

întreprindere 
cu capital 
străin, MD 

2017.02.16 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.12.22.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

2 Marcă naţională 
TIEFENGRUND 

 
038341 

2016.02.16 
 

KNAUF-GIPS 
S.R.L., 

întreprindere  
cu capital străin, 

MD 

KNAUF-GIPS 
S.R.L., 

întreprindere 
cu capital 
străin, MD 

2017.02.16 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.12.19.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

3 Marcă naţională 
GRUNDIERMIT

TEL 
 

038339 
2016.02.16 

 
KNAUF-GIPS 

S.R.L., 
întreprindere  

cu capital străin, 
MD 

KNAUF-GIPS 
S.R.L., 

întreprindere 
cu capital 
străin, MD 

2017.02.16 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.12.19.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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4 Marcă naţională 
LATTARELLA 

 
037959 

2015.11.19 
 

HARUZ-GRUP 
S.R.L., MD 

HARUZ-GRUP 
S.R.L., MD 

2017.03.28 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.02.03 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasele 
29, 30, cu excepţia "băuturilor pe bază de zer". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă naţională 
Nox 

 
038322 

2016.02.08 
Zakrîtoe 

akţionernoe 
obşcestvo 

"FarmFirma 
"Sotex", RU 

Zakrîtoe 
akţionernoe 
obşcestvo 

"FarmFirma 
"Sotex", RU 

2017.05.16 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.03.17 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marcă naţională 
 

FONA 
 

036167 
2014.11.19 

NEGARA Igor, 
MD 

NEGARA Igor, 
MD 

2017.03.13 
Privind 

repunerea  
în drepturi 

2017.10.19 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 036167 din 2014.11.19. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.03.03.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională 
 

 
 

031141 
2012.05.23 

 
ATLASJET 
HAVACILIK 

ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

ATLASJET 
HAVACILIK 

ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

2013.11.18 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2017.10.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.09.13 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 35, 37, 39. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, urmează de 
achitat taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 euro (p. 35 (a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea   
procedurilor. 

8 Marcă naţională 

 
 

038099 
2015.12.15 

 
S.C. STAR 

FOODS E.M. 
S.R.L., RO 

S.C. STAR 
FOODS E.M. 
S.R.L., RO 

2017.04.10 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.02.09 şi  
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru produsele: "snack-uri (gustări) 
expandate referitoare la produsele din clasa 
29, preparate pe bază de arahide, cu adaos de 
arahide sau cu gust de arahide" din clasa 29 
şi pentru produsele: "snack-uri (gustări) 
expandate referitoare la produsele din clasa 
30, preparate cu adaos de arahide sau cu gust 
de arahide" din clasa 30. Dreptul exclusiv nu 
se va extinde asupra tuturor elementelor 
verbale şi cifrelor, cu excepţia elementului 
"Star".   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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9 Marcă naţională 

 
 

038100 
2015.12.15 

 
S.C. STAR 

FOODS E.M. 
S.R.L., RO 

S.C. STAR 
FOODS E.M. 
S.R.L., RO 

2017.04.10 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.02.09 şi  
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru produsele: "snack-uri (gustări) 
expandate referitoare la produsele din clasa 
29, preparate cu adaos de caşcaval sau cu 
gust de caşcaval" din clasa 29 şi pentru 
produsele: "snack-uri (gustări) expandate 
referitoare la produsele din clasa 30, preparate 
cu adaos de caşcaval sau cu gust de 
caşcaval" din clasa 30. Dreptul exclusiv nu se 
va extinde asupra tuturor elementelor verbale 
şi cifrelor, cu excepţia elementului "Star".   
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

10 Marcă naţională 

 
035265 

2014.06.12 
 

S.C. STAR 
FOODS E.M. 
S.R.L., RO 

S.C. STAR 
FOODS E.M. 
S.R.L., RO 

2017.04.05 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.03.17 şi  
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 29, 30.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

11 Marcă naţională 
GUSTA 

MOMENTUL 
 

038175 
2016.01.11 

 
The Coca-Cola 

Company, 
corporaţia 

statului 
Delaware, US 

The Coca-Cola 
Company, 
corporaţia 

statului 
Delaware, US 

2017.03.27 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.19 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.01.27 şi  
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 32. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

12 Marcă naţională 
PENTA 

 
037314 

2015.07.13 
 

BOCANCEA  
Andrei, MD 

VOLVO 
TRADEMARK 
HOLDING AB, 

SE, SU 

2017.05.16 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2017.10.20 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.03.17. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

13 Marcă naţională 

 
 

037667 
2015.10.02 

 
SKY HOLDING 

(FZE), AE 

SKY 
HOLDING 
(FZE), AE 

2017.06.09 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.20 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. A transmite dosarul în arhivă. 
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14 Marcă naţională 

 
 

038592 
2016.03.24 

 
WD-40 

Manufacturing 
Company, US 

WD-40 
Manufacturing 
Company, US 

2017.04.28 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.02.28 şi  
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 02, 03, 04. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

15 Marcă 
internaţională 
MAHARISHI 

 
IR 1149691 
2012.09.21 

 
Maharishi Vedic 

University 
Limited, MT 

 

Maharishi 
Vedic 

University 
Limited, MT 

2015.12.14 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială  
a cererii  

de înregistrare  
a mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.10.06 şi  
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere din 
clasele 41, 42, 44.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  

16 Marcă 
internaţională 

LIVE PHOTOS 
 

IR 1287630 
2016.01.09 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2017.06.30 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.05.18 şi  
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasa 09. Dreptul exclusiv nu se va extinde 
asupra elementului verbal "PHOTOS". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  

17 Marcă 
internaţională 

SAN 
FRANCISCO 

 
IR 1252716 
2015.03.06 

 
Apple Inc., US 

Apple Inc., US 2017.05.31 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.04.06 şi  
se acceptă protecţia mărcii solicitate, în 
temeiul art. 6quinquies al Convenţiei de la 
Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 09. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  

18 Marcă 
internaţională 
PICO BALLA 

 
IR 1277897 
2015.11.05 

 
Rigo Trading 

S.A., LU 

Rigo Trading 
S.A., LU 

2017.06.16 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.04.27 şi  
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  

19 Marcă 
internaţională 

HAPPY 
CHERRIES 

 
IR 1277896 
2015.11.05 

 
Rigo Trading 

S.A., LU 

Rigo Trading 
S.A., LU 

2017.06.23 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.05.12 şi  
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
"produse de cofetărie în formă de vişine şi/sau 
produse de cofetărie cu aromă de vişine" din 
clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
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20 Marcă 
internaţională 
NAVIGATOR 

 
IR 1284048 
2015.11.17 

 
Otkryitoe 

aktsionernoe 
obshchestvo 
"Pushkinskiy 
zavod", RU 

Otkryitoe 
aktsionernoe 
obshchestvo 
"Pushkinskiy 
zavod", RU 

2017.05.30 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială  
a cererii  

de înregistrare  
a mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.05.12 şi  
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasele 01, 04. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

21 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1268436 
2015.04.14 

 
Panga Dmytro 

Volodymyrovych, 
UA 

Panga Dmytro 
Volodymyrovych, 

UA 

2017.01.05 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2017.10.20 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.01.12 şi  
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 19: "plafoane 
nemetalice; materiale pentru tavane 
extensibile; tavane extensibile incluse în 
această clasă", pentru totalitatea serviciilor 
revendicate în cerere din clasa 37, cu 
excepţia: furnizării de servicii de suport tehnic 
şi servicii de depanare în ceea ce priveşte 
utilizarea, întreţinerea, repararea, service-ul şi 
modernizarea calculatoarelor, software pentru 
calculator, echipamentelor periferice de 
calculator şi dispozitivelor electronice; 
furnizarea de informaţii cu privire la instalarea, 
utilizarea, întreţinerea, repararea, service-ul şi 
modernizarea calculatoarelor, echipamentelor 
periferice de calculator şi dispozitivelor 
electronice; servicii de informare, consiliere şi 
consultanţă referitoare la toate cele menţionate 
mai sus; şi pentru următoarele servicii din 
clasa 42: "servicii de proiectare". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  

22 Desene şi 
modele 

internaţionale 

  

  
DM/092987 
2016.10.10 

 
SAVERGLASS, 

FR 

SAVERGLASS, 
FR 

2017.06.28 
Împotriva 
Hotărârii  

de respingere  
a cererii de 
înregistrare  
a modelului 
industrial 

2017.10.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.04.25 şi  
se acceptă înregistrarea modelului industrial 
solicitat conform cererii nr. DM/092987 din 
2016.10.10. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea     
procedurilor.  
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 

Court decisions 
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Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei 
Chișinău (sediul Râșcani) din 24.07.2017 
privind decăderea parţială din drepturi 

a titularului mărcii naționale  nr. 21711 
 

Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 24.07.2017, în pricina 
civilă la cererea de chemare în judecată depusă de ECCO SKO A/S împotriva NICHIFOROV Radion, 
intervenient accesoriu AGEPI, privind decăderea parţială din drepturi asupra mărcii naţionale  
nr. 21711, în temeiul art. 14 alin. (1) și art. 20 alin. (1) lit. a), alin. (2)  şi art. 83 alin. (3) lit. j) ale Legii 
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor: 

- este decăzut din drepturile asupra mărcii naționale  nr. 21711 din 16.06.2009 pentru 
produsele ,,creme, ceară, agenţi de poleire şi de impregnare pentru încălţăminte” din clasa 03 conform 
CIPS, titularul NICHIFOROV Radion, str. Grenoble nr. 106, bloc 4, ap. 62, MD-2019, Chișinău, 
Republica Moldova, începând cu data de 09.12.2016. 

 
 
 

Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei 
Chișinău (sediul Râșcani) din 15.09.2017 

privind decăderea parţială din drepturi a titularului 
mărcilor internaţionale URSUS nr. IR 646057 şi IR 647333 

 
Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 15.09.2017, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Ursus Breweries SA România împotriva Ursus 
Vodka Holding N.V. Amsterdam, Netherlands, intervenient accesoriu AGEPI, privind decăderea 
parţială din drepturi asupra mărcilor internaţionale nr. IR 646057 şi IR 647333, în temeiul art. 14 și art. 
20 alin. (1) lit. a), alin. (2) ale Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor: 

- este decăzut din drepturile asupra mărcilor internaţionale URSUS nr. IR 646057 din 

06.10.1995 şi IR 647333 din 26.10.1995 pentru produsele din clasa 32 conform CIPS, titularul 
URSUS VODKA HOLDING N.V., Molenwerf 10-12 NL-1014 BG AMSTERDAM Netherlands, începând 
cu data de 05.06.2017. 

 
 
 

Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei 
Chișinău (sediul Râșcani) din 13.07.2017 

privind decăderea din drepturi a titularului 
mărcii naționale  nr. R 7468 

 
Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 13.07.2017, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată S.A. ”FARMEC” împotriva Mîndrilă Ala, intervenient accesoriu 
AGEPI, privind decăderea din drepturi asupra mărcii naționale nr. R 7468, în temeiul art. 14 și art. 20 
alin. (1) lit. a), alin. (2) ale Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor: 

- este decăzut din drepturile asupra mărcii naționale  nr. R 7468 din 25.11.1999 titularul 
MÎNDRILĂ Ala, Str. Belinschi nr. 11 B, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova, începând cu data de 
18.04.2017. 
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Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele 

titularului  S.R.L. „INCASO” 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085-652/2017 din 
23.10.2017, privind aplicarea măsurilor de asigurare prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asupra 
bunurilor debitorului S.R.L. „INCASO”, c/f 1009600029036: 

- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 22233 din 15.10.2010, nr. 24154 din 07.12.2011,  
nr. 27123 din 14.07.2014, titular INCASO S.R.L., întreprindere mixtă, c/f 1009600029036, şos. 
Hînceşti, nr. 138/1, MD-2070, Chişinău, Republica Moldova;  

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic 
al obiectelor sus menţionate, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 

 



1
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X 

Monitor 

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 

care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al   

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the Republic 

of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General 

of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.



MD - BOPI 11/2017 
 

 194

 
Cu privire la aprobarea formularelor-tip 

referitoare la indicaţiile geografice, denumirile de origine 
şi specialităţile tradiţionale garantate 

 
În scopul respectării prevederilor Regulamentului privind codificarea şi evidenţa 

documentelor tipizate elaborate şi utilizate în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI), aprobat prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 104 din 17.06.2013, 
precum şi întru executarea Ordinelor Directorului General al AGEPI nr. 131 din 20.06.2016 cu 
privire la implementarea prevederilor Legii nr. 97 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităților tradiţionale garantate, și nr. 134 din 04.07.2017 cu privire la implementarea Hotărârii 
Guvernului nr. 456 din 21.06.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 610 
din 05.07.2010, prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 214 din 24.10.2017 au fost aprobate 
următoarele formulare-tip: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea formularului-tip Codul formularului-tip 

1 Cerere de înregistrare a unei indicații geografice 
 

F-02-IG-001-E-02-0044 
 

2 Cerere de înregistrare a unei denumiri de origine 
 

F-02-DO-001-E-02-0045 
 

3 Cerere de înregistrare a unei specialități tradiționale 
garantate 
 

F-02-ST-001-E-02-0046 
 

4 Cerere de retragere a unei indicaţii geografice, denumiri 
de origine, specialităţi tradiţionale garantate 

F-02-CC-126-E-01-0769 
 

 
Prin același ordin se abrogă Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 115 din 24.10.2008 cu 

privire la aprobarea formularelor-tip referitoare la indicațiile geografice, denumirile de origine și 
specialitățile tradiționale garantate. 

Formularele-tip pot fi obținute direct la AGEPI sau pot fi accesate la adresa: 
http://www.agepi.gov.md/ro/formulare/gi-ao-tsg 
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Republica Moldova s-a alăturat instrumentelor de căutare 
TMview și DesignView

Începând cu data de 20 noiembrie 2017, mărcile din baza de date a Agenției de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală din Republica Moldova au fost adăugate la instrumentul de căutare TMview, 
pus la dispoziție de Ofi ciul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

TMview reprezintă un instrument de consultare on-line gratuit a bazelor de date în domeniul 
mărcilor. Pprin intermediul unui sistem centralizat, TMview oferă utilizatorilor acces la platforma de date 
a 62 de ofi cii naţionale/regionale.

TMview este:
• Disponibil nonstop.
• Actualizat zilnic.
TMview își găsește utilitatea pentru:
• Cercetări în domeniul mărcilor.
• Verifi carea disponibilității unei denumiri de marcă. 
• Vizualizarea modifi cărilor referitoare la: schimbarea statutului, schimbarea numelui și 

terminarea perioadei de opoziție.
TMview oferă:
• O interfaţă reproiectată pentru îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor. Aceasta include 

opţiuni pentru confi gurarea integrală a preferinţelor utilizatorilor şi afi şarea rezultatelor de 
căutare, precum şi un sistem de fi le pentru deschiderea simultană a mai multor mărci.

• Noi caracteristici de căutare şi fi ltrare, precum căutarea aproximativă, căutarea 
sintagmelor, istoricul căutării, sugestii de căutare. De asemenea, sunt disponibile mai multe 
criterii de căutare avansată, precum posibilitatea de a căuta în funcţie de ofi ciul naţional/regional 
de mărci, numărul de referinţă al mărcii şi statutul mărcii.

Mai multe informaţii puteţi obţine la adresa: 
https://www.tmdn.org/tmview/welcome

∗∗∗ 
La 20 noiembrie 2017 AGEPI s-a alăturat instrumentului de căutare DesignView, de 

asemenea pus la dispoziție de către EUIPO. 
Astfel, AGEPI a pus la dispoziția instrumentului de căutare DesignView datele privind 

desenele și modelele industriale conținute în registrele naționale ale ofi ciului.
DesignView este un instrument de consultare online, prin care utilizatorul de internet poate 

căuta gratuit desenele şi modelele industriale ale tuturor ofi ciilor participante, inclusiv ale EUIPO, 
OMPI şi ale ofi ciilor naţionale. Este un instrument multilingv, uşor de utilizat, care oferă acces la 
cererile de înregistrare şi la desenele şi modelele industriale înregistrate, puse la dispoziţie de 
ofi ciile participante în cadrul unei platforme unice. Fiecare ofi ciu este proprietarul conţinutului pe 
care îl pune la dispoziţie, fi ind responsabil de actualizarea la zi a datelor.

DesignView oferă:
• Detalii cu privire la desenele sau modelele industriale, de exemplu, statutul juridic, 

reprezentări ale desenelor sau modelelor industriale, proprietarul, mandatarul etc.;
• Acces rapid la linkuri către EUIPO şi bazele de date naţionale;
• Posibilitatea de a imprima şi a descărca documente;
• Informaţiile directe din registrele ofi ciale de desene sau modele industriale.
Cu această ultimă extindere, numărul total al ofi ciilor participante la DesignView se ridică 

la 61.
Prin completarea cu peste 10.000 de desene și modele industriale, parvenite de la AGEPI, 

DesignView furnizează informații și acces la mai mult de 12.7 milioane de desene și modele 
industriale.

Alăturarea AGEPI la acest instrument este rezultatul programului de cooperare internațională, 
gestionat de EUIPO în colaborare cu partenerii săi internaționali.

DesignView este disponibil gratuit, online, pentru toți utilizatorii, la adresa:  
              https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.html?lang=ro
Informaţia privind utilizarea instrumentului de căutare DesignView poate fi  vizualizată la 

adresă:
https://www.tmdn.org/website-framework/tmdsview/dsview/helpFiles/ro/help.html
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