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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 

товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

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

охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике 

Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает систематизированные 

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

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

в области промышленной собственности и т.д.

Бюллетень на своих страницах предлагает заинтересованным лицам на выгодных 

условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности, 

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

desene şi modele) 
(OHIM)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadines
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

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

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

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

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Data publicării traducerii revendicărilor modifi cate  

         Date of publication of the translation of the amended claims

         Дата публикации перевода измененной формулы

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat

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

         Дата публикации перевода титульного листа валидированного европейского патента                                              

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

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

 maintained in its amended form

         Дата публикации перевода титульного листа валидированного европейского патента  

 в измененной форме 

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

(67)   Numărul cererii transformate şi data transformării

         Number of converted patent application and date of conversion

         Номер преобразованной заявки и дата преобразования  

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

Стандартом ST.3 ВОИС

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

 Имя патентного поверенного



10

MD - BOPI 1/2016                INVENTIONS

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

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

         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    

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

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

        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 

(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european

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

          Дата публикации заявки о валидации европейского патента

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

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

         Number and fi ling date of the European patent application

         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 

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

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

         Номер публикации и дата публикации ЕПВ заявки на европейский патент



11

INVENŢII                      MD - BOPI 1/2016

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



12

MD - BOPI 1/2016                INVENTIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

документа

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

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

срока с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

заявки)

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

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

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

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

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

    Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

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

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

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

части документа

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

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

признания патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT PERFORMING  
OPERATIONS. TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

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

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P

P

П 
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(21) a 2015 0063 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A01N 25/00 (2006.01) 

A01N 43/50 (2006.01) 
A01N 43/54 (2006.01) 
A01N 43/90 (2006.01) 
A01N 47/36 (2006.01) 
A01N 47/38 (2006.01) 
A01P 13/02 (2006.01) 
C12N 15/82 (2006.01) 
A01N 25/32 (2006.01) 

(22) 2013.12.10 
(31) 12196862.2; 61/736620 
(32) 2012.12.13; 2012.12.13 
(33) EP; US 
(85) 2015.07.10 
(86) PCT/EP2013/075998, 2013.12.10 
(87) WO 2014/090760 A1, 2014.06.19 
(71) BAYER CROPSCIENCE 

AKTIENGESELLSCHAFT, DE 
(72) HAIN Rüdiger, DE; JOHANN Gerhard, DE 
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Utilizarea erbicidelor inhibitoare de ALS 

pentru combaterea vegeta ţiei nedorite în 
plantele de Beta vulgaris tolerante la 
erbicidele inhibitoare de ALS 

(57) Invenţia se referă la utilizarea erbicidelor inhi-
bitoare de ALS pentru combaterea vegetaţiei 
nedorite în plantele de Beta vulgaris tolerante 
la erbicidele inhibitoare de ALS, în special 
invenţia se referă la utilizarea erbicidelor inhi-
bitoare de ALS pentru combaterea vegetaţiei 
nedorite pe terenurile de cultivare a Beta vul-
garis, de preferinţă a sfeclei de zahăr, unde 
Beta vulgaris, de preferinţă sfecla de zahăr, 
cuprinde mutaţii ale genei ALS, unde tripto-
fanul la poziţia 569 în enzima de ALS codi-
ficată este substituit cu un alt aminoacid (pre-
ferabil leucină), şi o mutaţie a genei ALS, 
unde prolina la poziţia 188 în enzima de ALS 
codificată este substituită cu un alt aminoacid 
(preferabil serină). 

 
  Revendicări: 13 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Use of ALS inhibitor herbicides for control 
of unwanted vegetation in ALS inhibitor 
herbicide tolerant Beta vulgaris plants 

(57) The invention relates to the use of the ALS 
inhibitor herbicides for controlling unwanted 
vegetation in ALS inhibitor herbicide tolerant 
Beta vulgaris plants, more especially, the in-
vention relates to the use of the ALS inhibitor 
herbicides for control of unwanted vegetation 
in Beta vulgaris, preferably in sugar beet 
growing areas, in which the Beta vulgaris,  
 

 

preferably sugar beet, comprises mutations in 
the ALS gene where the tryptophan at posi-
tion 569 in the encoded ALS enzyme is sub-
stituted by another amino acid (preferably by 
leucine), and a mutation in the ALS gene 
where the proline at position 188 in the en-
coded ALS enzyme is substituted by another 
amino acid (preferably by serine).  

 
  Claims: 13 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Применение ALS ингибиторных герби-
цидов для контроля нежелательной ве-
гетации в растениях Beta vulgaris, толе-
рантных к ALS ингибиторным гербици-
дам 

(57) Изобретение относится к применению ALS 
ингибиторных гербицидов для контроля 
нежелательной вегетации в растениях Beta 
vulgaris, которые толерантны к ALS ингиби-
торным гербицидам, в частности изобре-
тение относится к применению ALS инги-
биторных гербицидов для контроля неже-
лательной вегетации на площадях произ-
растания Beta vulgaris, предпочтительно 
сахарной свеклы, при этом Beta vulgaris, 
предпочтительно сахарная свекла, вклю-
чает мутации в ALS гене, где триптофан в 
позиции 569 кодированного ALS фермента 
замещен другой аминокислотой (предпоч-
тительно лейцином), и мутацию в ALS ге-
не, где пролин в позиции 188 кодированно-
го ALS фермента замещен другой амино-
кислотой (предпочтительно серином). 

 
 П. формулы: 13 
 Фиг.: 1 
 

 
(21) a 2015 0070 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A61K 9/00 (2006.01) 

A61K 47/36 (2006.01) 
A61K 47/38 (2006.01) 
A61K 9/16 (2006.01) 

(22) 2014.01.14 
(31) 13075002.9 
(32) 2013.01.15 
(33) EP 
(85) 2015.07.30 
(86) PCT/EP2014/000091, 2014.01.14 
(87) WO 2014/111254 A1, 2014.07.24 
(71) ASTELLAS PHARMA EUROPE LTD, GB 
(72) MURAKAMI Yoshiyuki, JP; SAITO Hikaru, JP 
(74) GLAZUNOV Nicolae 
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(54) Compozi ţii ce con ţin compu şi de 
tiacumicin ă 

(57) Invenţia se referă la compoziţii care conţin în 
calitate de ingredient activ unul sau mai mulţi 
compuşi de tiacumicină, un stereoizomer, un 
polimorf sau un solvat al acestuia în combina-
ţie cu un excipient, selectat din grupa con-
stând din gumă de xantan, caragenan, alginat 
de sodiu, gumă de guar, celuloză dispersabilă 
în apă (celuloză microcristalină şi carboximetil-
celuloză de sodiu) şi amestecuri ale acestora. 
De asemenea, invenţia se mai referă la utili-
zarea unui excipient, selectat din grupa con-
stând din gumă de xantan, caragenan, alginat 
de sodiu, gumă de guar, celuloză dispersabilă 
în apă (celuloză microcristalină şi carboximetil-
celuloză de sodiu) şi amestecuri ale acestora, 
în calitate de agent antispumant într-o compo-
ziţie ce conţine unul sau mai mulţi compuşi de 
tiacumicină, un stereoizomer, un polimorf sau 
un solvat al acestuia. 

 
  Revendicări: 14 
  Figuri: 12 

* 
*     * 

(54) Compositions of tiacumicin compounds  
(57) The invention relates to compositions com-

prising as the active ingredient one or more of 
a tiacumicin compound, a stereo-isomer 
thereof, a polymorph thereof or a solvate 
thereof, in combination with an excipient, se-
lected from the group consisting of a xanthan 
gum, carrageenan, sodium alginate, guar 
gum, water dispersible cellulose (microcrystal-
line cellulose and sodium carboxymethyl-
cellulose) and mixtures thereof. 
Further, use of an excipient, selected from the 
group consisting of a xanthan gum, carragee-
nan, sodium alginate, guar gum, water dis-
persible cellulose (microcrystalline cellulose 
and sodium carboxymethylcellulose) and mix-
tures thereof as an anti-foaming agent in a 
composition comprising as the active ingredi-
ent one or more of a tiacumicin compound, a 
stereo-isomer thereof, a polymorph thereof or 
a solvate thereof is provided. 

 
  Claims: 14 
  Fig.: 12 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 

(54) Композиции тиакумициновых соединений 
(57) Изобретение относится к композициям, 

содержащим в качестве активного ингре-
диента одно или более тиакумициновых 
соединений, его стереоизомера, полимор-
фа или сольвата, в комбинации с эксципи-
ентом, выбранным из группы, состоящей 
из ксантановой камеди, каррагинана, аль-
гината натрия, гуаровой камеди, дисперги-
руемой в воде целлюлозы (микрокристал-
лической целлюлозы и карбоксиметилцел-
люлозы натрия) и их смесей.  
Также изобретение относится к примене-
нию эксципиента, выбранного из группы, 
состоящей из ксантановой камеди, карра-
гинана, альгината натрия, гуаровой каме-
ди, диспергируемой в воде целлюлозы 
(микрокристаллической целлюлозы и кар-
боксиметилцеллюлозы натрия) и их сме-
сей, в качестве противовспенивающей до-
бавки в композиции, содержащей одно или 
более тиакумициновых соединений, его 
стереоизомера, полиморфа или сольвата. 

 
 П. формулы: 14 
 Фиг.: 12 
 

 
(21) a 2015 0079 (13) A2 
(51) Int. Cl.: B22D 41/08 (2006.01) 
(22) 2014.03.14 
(31) 13165484.0 
(32) 2013.04.26 
(33) EP 
(85) 2015.08.25 
(86) PCT/EP2014/055083, 2014.03.14 
(87) WO 2014/173583 A1, 2014.10.30 
(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH & CO. KG, AT 
(72) KÖHLER Sarah, AT; MARANITSCH Alexander, 

AT; SERVOS Kerry, CA 
(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Fund de oal ă de turnare şi oal ă de turnare  
(57) Invenţia se referă la un fund de oală de turna-

re, care constituie o parte a unei oale de tur-
nare metalurgice pentru tratarea masei meta-
lice topite, precum şi la o oală de turnare me-
talurgică corespunzătoare. 
Fundul de oală de turnare este executat dintr-
un corp ceramic refractar cu un canal de tur-
nare ce se întinde între suprafaţa superioară 
şi suprafaţa inferioară a camerei de difuziune 
definite de o secţiune adâncită a suprafeţei  
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superioare. Camera de difuziune este situată 
la o distanţă de suprafaţa superioară a fundu-
lui de oală de turnare şi la o distanţă de fieca-
re element de purjare cu gaz în limitele fundu-
lui de oală de turnare, are un prag cu o înălţi-
me verticală cuprinsă între 40 şi 200 mm şi o 
zonă orizontală cuprinsă între π/4 × (0,37r)2 + 
0,3 şi π/4 × (0,8r)2 + 0,3, unde r − raza fundu-
lui de oală de turnare. 

 
  Revendicări: 14 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54)  Ladle bottom and ladle  
(57)  The invention relates to a ladle bottom being 

part of a metallurgical ladle for treating a met-
al melt as well as a corresponding metallurgi-
cal ladle. 
The ladle bottom is made of a refractory ce-
ramic body with a pouring channel extending 
between upper surface and lower surface of a 
diffuser box being defined by a deepened 
section of said upper section. The diffuser box 
is arranged at a distance from the upper sur-
face of the ladle bottom and at a distance 
from each gas purging element within the la-
dle bottom, has a step of a vertical height of 
between 40 and 200 mm and a horizontal ar-
ea between π/4 × (0.37r)2 + 0.3 and π/4 × 
(0.8r)2 + 0.3, where r – radius of the ladle bot-
tom.     

 
  Claims: 14 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Днище разливочного ковша и разливоч-
ный ковш 

(57) Изобретение относится к днищу разливоч-
ного ковша, являющемуся частью метал-
лургического разливочного ковша для об-
работки металлического расплава, а также 
к соответствующему металлургическому 
разливочному ковшу. 
Днище разливочного ковша изготовлено из 
футеровочного керамического тела с раз-
ливочным каналом, простирающимся меж-
ду верхней поверхностью и нижней по-
верхностью диффузионной камеры, задан-
ной углубленным участком верхней по-
верхности. Диффузионная камера разме-
щена на расстоянии от верхней поверхно-
сти днища разливочного ковша и на рас-
стоянии от каждого газопродувочного эле-
мента, в пределах днища разливочного 
ковша, имеет уступ с вертикальной высо-
той в пределах между 40 и 200 мм и гори-

зонтальную зону в пределах между π/4 × 
(0,37r)2 + 0,3 и π/4 × (0,8r)2 + 0,3, где r − ра-
диус днища разливочного ковша. 

 
 П. формулы: 14 
 Фиг.: 3 
 

 
(21) a 2015 0073 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C07D 487/04 (2006.01) 

A61K 31/519 (2006.01) 
C07D 519/00 (2006.01) 
A61P 37/00 (2006.01) 

(22) 2014.02.11 
(31) 61/767947 
(32) 2013.02.22 
(33) US 
(85) 2015.08.06 
(86) PCT/IB2014/058889, 2014.02.11 
(87) WO 2014/128591 A1, 2014.08.28 
(71) PFIZER INC., US 
(72) BROWN Matthew Frank, US; FENWICK Ashley 

Edward, US; FLANAGAN Mark Edward, US; 
GONZALES Andrea, US; JOHNSON Timothy 
Allan, US; KAILA Neelu, US; MITTON-FRY 
Mark J., US; STROHBACH Joseph Walter, 
US; TENBRINK Ruth E., US; TRZUPEK John 
David, US; UNWALLA Rayomand Jal, US; 
VAZQUEZ Michael L., US; MIHIR D. Parikh, 
US 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Deriva ţi ai pirolo[2,3-d]pirimidinei ca 

inhibitori de Kinaze Janus-asociate (JAK) 
(57) Se revendică derivaţi ai pirolo[2,3-d]pirimidinei 

cu formula I, utilizarea lor în calitate de 
inhibitori de Janus-Kinaze (JAK) şi compoziţii 
farmaceutice care îi conţin. 
                                      

 
 
  Revendicări: 19 

* 
*     * 

(54) Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine derivatives as 
inhibitors of Janus-related kinases (JAK) 

(57) Claimed are pyrrolo[2,3-d]pyrimidine deriva-
tives of Formula I, their use as Janus Kinase 
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(JAK) inhibitors, and pharmaceutical composi-
tions containing them. 

 
 
  Claims: 19 

* 
*     * 

(54) Производные пирроло[2,3-d]пиримиди-
на в качестве ингибиторов Янус-
родственных Киназ (JAK) 

(57) Заявляются производные пиролло[2,3-
d]пиримидинов с формулой I, их примене-
ние в качестве ингибиторов Янус-Киназ 
(JAK) и содержащие их фармацевтические 
композиции. 

 
 
 П. формулы: 19 
 

 
(21) a 2014 0074 (13) A2 
(51) Int. Cl.: E06B 9/24 (2006.01) 

G02F 1/13 (2006.01) 
(22) 2014.07.17 
(71)(72) ROTARI Vadim, MD 
(74) ŞCERBANIUC Sergiu 
(54) Procedeu de reglare activ ă a opacit ăţii 

suprafe ţelor transparente  
(57) Invenţia se referă la un procedeu de reglare 

activă a opacităţii suprafeţelor transparente la 
unităţile de transport şi a altor tipuri de 
suprafeţe transparente din sticlă sau din alte 
materiale precum sticla organică (acrylglass, 
plexiglass). 
Procedeul de reglare activă a opacităţii supra-
feţelor transparente, utilizat la nuanţarea gea-
murilor auto şi a altor suprafeţe în scop de 
securitate şi protecţie, se realizează cu aju-

torul a două folii polarizante, unite între ele cu 
cristale lichide, care formează o folie polari-
zantă activă tip sandwich. Gradul şi inten-
sitatea de opacitate sunt reglate de un micro-
controler conectat la o sursă de curent conti-
nuu de 12 V. Procedeul permite de a realiza 
două tipuri de folii de nuanţare a geamurilor, 
şi anume în stare neutră, fără tensiune aplica-
tă, şi anume maximal opacă şi maximal trans-
parentă. Diapazonul de variaţie a opacităţii 
este de 0…100%. Funcţiile suplimentare sunt 
întunecarea unor sectoare prestabilite şi 
întunecarea în degrade. 

 
  Revendicări: 8 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Process for active regulation of opaque-
ness of transparent surfaces  

(57) The invention relates to a process for active 
regulation of opaqueness of transparent sur-
faces on transport units and other types of 
transparent surfaces made of glass or other 
materials such as organic glass (acrylglass, 
plexiglas). 
The process for active regulation of opaque-
ness of transparent surfaces, used in darken-
ing car glasses and other surfaces for the 
purpose of safety and protection is carried out 
by means of two polarizing films, intercon-
nected by liquid crystals, which form an active 
polarizing sandwich-type film. The degree and 
intensity of opaqueness are regulated by a 
microcontroller connected to a direct current 
source of 12 V. The process allows of per-
forming two types of window tint films, namely 
in neutral state, without applied voltage, 
namely maximally opaque and maximally 
transparent. The opaqueness variation range 
is of 0…100%. The additional functions are 
darkening of predefined areas and darkening 
with degrading. 

 
  Claims: 8 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ активного регулирования све-
тонепроницаемости прозрачных по-
верхностей 

(57) Изобретение относится к способу активно-
го регулирования светонепроницаемости 
прозрачных поверхностей на транспортных 
единицах и других типов прозрачных по-
верхностей из стекла или из других мате-
риалов как оргстекло (акриловое стекло, 
плексиглас). 
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Способ активного регулирования светоне-
проницаемости прозрачных поверхностей, 
используемый при затемнении автостекол 
и других поверхностей с целью безопасно-
сти и защиты, осуществляется при помощи 
двух поляризационных пленок, соединен-
ных между собой жидкими кристаллами, 
которые образуют активную поляризаци-
онную пленку типа сэндвича. Степень и 
интенсивность светонепроницаемости ре-
гулируются микроконтроллером, подклю-
ченным к источнику постоянного тока 12 В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Способ позволяет выполнить два типа то-
нировочной оконной пленки, а именно в 
нейтральном состоянии, без приложенного 
напряжения, а именно максимально свето-
непроницаемая и максимально прозрач-
ная. Диапазон изменения светонепрони-
цаемости составляет 0…100%. Дополни-
тельными функциями являются затемне-
ние предопределенных участков и затем-
нение со снижением интенсивности. 

 
 П. формулы: 8 
 Фиг.: 1 
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FF4A Brevete de invenţ ie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

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

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

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

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

 

O 

A 

Л 
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(11) 4391 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07C 233/18 (2006.01) 

C07C 231/24 (2006.01) 
A61K 31/165 (2006.01) 
A61P 25/20 (2006.01) 
A61P 25/22 (2006.01) 
A61P 25/00 (2006.01) 
A61P 9/00 (2006.01) 
A61P 1/00 (2006.01) 
A61P 25/24 (2006.01) 

(21) a 2013 0073 
(22) 2012.03.22 
(31) 201110070828.0 
(32) 2011.03.23 
(33) CN 
(85) 2013.10.15 
(86) PCT/CN2012/072816, 2012.03.22 
(87) WO 2012/126385 A1, 2012.09.27 
(71)(73) SHANGHAI INSTITUTE OF PHARMACEU-

TICAL INDUSTRY, CN; LES LABORATOIRES 
SERVIER, FR 

(72)  HUANG Yu, CN; TONG Ling, CN; ZHU 
Xueyan, CN; SHAN Hanbin, CN; YUAN 
Zhedong, CN; YU Xiong, CN 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Form ă cristalin ă nouă VII a agomelatinei, 

procedeu de preparare şi utilizarea aces-
teia, şi compozi ţie farmaceutic ă care o 
con ţine  

(57) Invenţia se referă la o formă cristalină nouă 
VII a agomelatinei, la un procedeu de prepa-
rare şi aplicarea acesteia, şi la o compoziţie 
farmaceutică care o conţine. 
Această formă cristalină nouă asigură o puri-
tate înaltă, o structură cristalină stabilă şi o 
reproductibilitate bună. În ce priveşte stabili-
tatea şi puritatea, ea este superioară nume-
roaselor forme cristaline cunoscute până în 
prezent. Ca urmare a acestui fapt, forma 
cristalină VII din prezenta invenţie posedă 
avantaje în producere. Procedeul de prepa-
rare, conform invenţiei, include dizolvarea 
compuşilor agomelatinei în acid acetic, la 
care se adaugă acetat, ulterior la acest 
amestec al reacţiei se adaugă apă prin 
picurare şi se agită la o temperatură cuprinsă 
între 17…23°C pentru a provoca cristaliza-
rea, cristalele fiind apoi separate din soluţie. 

 
  Revendicări: 13 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

 
 
 
 
 

(54) New crystal form VII of agomelatine, 
preparation method and use thereof, and 
pharmaceutical composition containing 
the same 

(57) The invention provides a new crystal form VII 
of agomelatine, a preparation method and 
use thereof, and a pharmaceutical composi-
tion containing the same. 
The new crystal form has a good purity, a 
stable crystal form and good reproducibility. 
It is superior to most previously reported 
crystal forms in terms of stability and purity. 
Therefore, the crystal form VII of the present 
invention has an advantage in terms of prep-
aration. The preparation method, according 
to the invention, comprises dissolution of 
agomelatine compounds in acetic acid, to 
which acetate is then added, followed by the 
addition of water dropwise to this reaction 
mixture, which is then agitated at a tempera-
ture of 17-23°C in order to bring about crys-
tallization, with the crystals then being sepa-
rated from the solution.  

 
  Claims: 13 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Новая кристаллическая форма VII аго-
мелатина, способ получения и её при-
менение, и фармацевтическая компо-
зиция которая её содержит 

(57) Изобретение относится к новой кристал-
лической форме VII агомелатина, способу 
получения и её применению, и к фарма-
цевтической композиции которая её со-
держит.  
Данная новая кристаллическая форма 
обеспечивает высокую чистоту, стабиль-
ную кристаллическую структуру и хоро-
шую репродуктивность. С точки зрения 
стабильности и чистоты, она превосходит 
многочисленные кристаллические формы, 
которые известны до настоящего време-
ни. Вследствие этого, кристаллическая 
форма VII настоящего изобретения имеет 
преимущества в производстве. Способ 
получения, согласно изобретению, вклю-
чает растворение соединений агомелати-
на в уксусной кислоте, затем добавляют  
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ацетат, после чего к указанной реакцион-
ной смеси добавляют воду капельным ме-
тодом и перемешивают при температуре 
17…23°C, для того чтобы вызвать кри-
сталлизацию, затем кристаллы отделяют 
от раствора. 

 
 П. формулы: 13 
 Фиг.: 4 
 
 
(11) 4392 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07C 253/00 (2006.01) 

C07D 223/16 (2006.01) 
(21) a 2013 0082 
(22) 2013.10.30 
(31) 1260576 
(32) 2012.11.08 
(33) FR 
(71)(73) LES LABORATOIRES SERVIER, FR 
(72)  CARRANZA Maria del Pilar, ES; GARCIA 

ARANDA Maria Isabel, ES; GONZALEZ José 
Lorenzo, ES; SANCHEZ Frédéric, ES 

(74) SIMANENKOVA Tatiana 
(54) Procedeu de sintez ă a (2E)-3-(3,4-

dimetoxifenil)prop-2-ennitrilului şi aplica-
rea acestuia în sinteza ivabradinei şi a 
sărurilor sale de adi ţie cu un acid 
acceptabil farmaceutic  

(57) Invenţia se referă la un procedeu de sinteză 
a (2E)-3-(3,4-dimetoxifenil)prop-2-ennitrilului 
cu formula (I): 

(I)

 
care constă în aceea că compusul cu formu-
la (IX): 

(IX)

 
este supus unei reacţii de cuplare cu acrilo-
nitril în prezenţa unui catalizator de paladiu, 
unui ligand, unei baze şi a unui agent de 
transfer al fazei într-un solvent organic pen-
tru a obţine compusul cu formula (I). 
Invenţia se referă, de asemenea, la un pro-
cedeu de sinteză a ivabradinei, a sărurilor 
sale acceptabile farmaceutic şi hidraţilor 
acestora, cu utilizarea compusului cu formula 
(I). Procedeul menţionat asigură un procent 
înalt al randamentului produsului finit. 

 
  Revendicări: 14 

* 
*     * 

(54) Process for the synthesis of (2 E)-3-(3,4-
dimethoxyphenyl)prop-2-enenitrile, and 
application in the synthesis of ivabradine 
and addition salts thereof with a pharma-
ceutically acceptable acid 

(57) The invention relates to a process for the 
synthesis of (2E)-3-(3,4-dimethoxyphe-
nyl)prop-2-enenitrile of formula (I): 

(I)

 
characterized in that the compound of formu-
la (IX): 

(IX)

 
is subjected to a coupling reaction with acry-
lonitrile in the presence of a palladium cata-
lyst, a ligand, a base and a phase transfer 
agent in an organic solvent to yield the com-
pound of formula (I). 
The invention relates also to a process for 
the synthesis of ivabradine, pharmaceutically 
acceptable salts thereof and hydrates thereof 
using the compound of formula (I). The said 
process provides a high percentage of the 
finished product yield. 

 
  Claims: 14 

* 
*     * 

(54) Способ синтеза (2Е)-3-(3,4-диметокси-
фенил)проп-2-еннитрила и его приме-
нение в синтезе ивабрадина и его ад-
дитивных солей с фармацевтически 
приемлемой кислотой  

(57) Изобретение относится к способу синтеза 
соединения (2Е)-3-(3,4-диметоксифе-
нил)проп-2-еннитрил формулы (I):  

(I)

 
который состоит в том, что соединение 
формулы (IX): 

(IX)

 
подвергают реакции сочетания с акрило-
нитрилом в присутствии палладиевого ка-
тализатора, лиганда, основания и агента 
фазового переноса в органическом рас-
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творителе для получения соединения 
формулы (I).  
Изобретение также относится к способу 
синтеза ивабрадина, его фармацевтиче-
ски приемлемых солей и их гидратов, ис-
пользуя соединение формулы (I). Указан-
ный способ обеспечивает высокий про-
цент выхода конечного продукта. 

 
 П. формулы: 14 

 

 
(11) 4393 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C07D 405/12 (2006.01) 

C07F 1/08 (2006.01) 
C07C 337/08 (2006.01) 
C07C 47/56 (2006.01) 
A61K 31/30 (2006.01) 
A61K 31/175 (2006.01) 
A61P 35/02 (2006.01) 

(21) a 2015 0083 
(22) 2015.09.04 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO-

VA, MD 
(72)  GULEA Aurelian, MD; PAHOLNIŢCAIA  

Anastasia, MD; POIRIER Donald, CA; 
ŢAPCOV Victor, MD 

(54) Inhibitor al celulelor HL-60 ale leucemiei 
umane mieloide în baza nitrato-[N ′-(1-
piridin-2-ilmetiliden)morfolin-4-carbotio-
hidrazido(1-)]cupru  

(57) Invenţia se referă la chimie, şi anume la 
sinteza compuşilor coordinativi din clasa 
tiosemicarbazonaţilor metalelor de tranziţie şi 
poate găsi aplicare în medicină la profilaxia 
şi tratarea leucemiei umane mieloide. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că în 
calitate de inhibitor al leucemiei umane 
mieloide (celule HL-60) se propune nitrato-
[N′-(1-piridin-2-ilmetiliden)-morfolin-4-
carbotiohidrazido(1-)]cupru cu formula:  
 

N N

Cu
S

N

O O

N

O

N
O

 
 
 
 
 

Compusul revendicat inhibă creşterea şi mul-
tiplicarea a 72% de celule HL-60 ale leuce-
miei umane mieloide la o concentraţie de 10-7 

mol/L. 
 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Inhibitor of human myeloid leukemia HL-
60 cells based on nitrato-[N ′-(1-pyridine-2-
ylmethylidene)-morpholine-4-carbothiohy-
drazido(1-)]copper   

(57) The invention relates to chemistry, namely to 
the synthesis of coordinative compounds 
from the class of thiosemicarbazonates of 
transition metals and can find application in 
medicine for the prevention and treatment of 
human myeloid leukemia. 
Summary of the invention consists in that as 
an inhibitor of human myeloid leukemia (HL-
60 cells) is proposed nitrato-[N′-(1-pyridine-
2-ylmethylidene)-morpholine-4-
carbothiohydrazido(1-)]copper of Formula: 
 

N N

Cu
S

N

O O

N

O

N
O

 
The claimed compound inhibits the growth 
and proliferation of 72% of human myeloid 
leukemia HL-60 cells at a concentration of 
10-7 mol/L. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Ингибитор клеток HL-60 миелоидной 
лейкемии человека на основе нитрато-
[N′-(1-пиридин-2-илметилиден)морфо-
лин-4-карботиогидразидо(1-)]меди 

(57) Изобретение относится к химии, а именно 
к синтезу координационных соединений 
класса тиосемикарбазонатов переходных  
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металлов и может найти применение в 
медицине для профилактики и лечения 
миелоидной лейкемии человека.  
Сущность изобретения заключается в 
том, что в качестве ингибитора миелоид-
ной лейкемии человека (клетки HL-60) 
предлагается нитрато-[N′-(1-пиридин-2-
илметилиден)морфолин-4-карботиогидра-
зидо(1-)]медь формулы:  
 

N N

Cu
S

N

O O

N

O

N
O

 
Заявляемое соединение ингибирует рост 
и размножение 72% клеток HL-60 миело-
идной лейкемии человека при концентра-
ции 10-7 моль/л. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 1 
 

 
(11) 4394 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01) 

C12G 1/02 (2006.01) 
C12G 3/06 (2006.01) 
C12G 3/07 (2006.01) 
C12G 3/10 (2006.01) 

(21) a 2014 0050 
(22) 2014.05.21 
(71)(72)(73) VACARCIUC Liviu, MD 
(54)  Procedeu de fabricare a mistelei  
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi 

anume la un procedeu de fabricare a 
mistelei. 
Procedeul, conform invenţiei, include prelu-
crarea strugurilor cu obţinerea mustuielii, ma-
cerarea sau electroplasmoliza acesteia, 
scurgerea mustuielii şi presarea boştinei cu 
separarea mustului ravac şi a mustului de 
presă, limpezirea musturilor şi dirijarea mus-
tului de presă la fermentare cu obţinerea 
vinului sec şi distilarea ulterioară a acestuia, 
alcoolizarea mustului ravac limpezit cu disti-
lat de vin maturat pană la tăria de 35…55% 
vol., după care mistela se menţine cel puţin 8 
luni cu agitare o dată în lună; totodată se 
utilizează distilat de vin maturat obţinut la 
menţinerea distilatului de vin crud, cel puţin 

un an, în contact cu seminţe de struguri în 
prealabil fărâmiţate şi tratate termic sau cu 
talaş de stejar, cu amestecare prin barbotare 
cu oxigen o data în lună. 

 
  Revendicări: 4 

* 
*     * 

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

namely to a process for producing mistelle. 
The process, according to the invention, 
comprises the processing of grapes to pro-
duce pulp, maceration or electroplasmolysis 
thereof, draining of pulp and pressing of 
drained pulp with the separation of free-run 
juice and press juice, clarification of juices 
and direction of press juice to fermentation to 
obtain dry wine and subsequent distillation 
thereof, alcoholization of clarified free-run 
juice with matured wine distillate to the for-
tress of 35…55 vol.%, after which mistelle is 
maintained for at least 8 months with stirring 
once a month; at the same time it is used 
wine distillate obtained upon maintenance of 
raw wine distillate, at least one year, in con-
tact with the grape seeds, pre-chopped and 
treated thermally, or with oak chips, while 
stirring by bubbling with oxygen once a 
month. 

 
  Claims: 4 

* 
*     * 

(54)  Способ производства мистеля 
(57) Изобретение относится к винодельческой 

промышленности, а именно к способу 
производства мистеля. 
Способ, согласно изобретению, включает 
переработку винограда с получением мез-
ги, ее настаивание или электроплазмолиз, 
стекание мезги и прессование стекшей 
мезги с отделением сусла-самотека и 
прессового сусла, осветление сусел и на-
правление прессового сусла на брожение 
с получением сухого вина и его после-
дующей дистилляцией, спиртование ос-
ветленного сусла-самотека выдержанным 
винным дистиллятом до крепости 
35…55% об., после чего мистель выдер-
живают в течение не менее 8 месяцев с 
перемешиванием один раз в месяц; при 
этом используется винный дистиллят по-
лученный при выдержке сырого винного 
дистиллята, не менее одного года, в кон-
такте с виноградными семенами, предва-
рительно измельченными и обработан-
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ными термически, или с дубовой струж-
кой, с перемешиванием путем барботиро-
вания кислородом один раз в месяц. 

 
 П. формулы: 4 
 

 
(11) 4395 (13) B1 
(51) Int. Cl.: C12N 1/12 (2006.01) 

C12R 1/89 (2006.01) 
(21) a 2014 0127 
(22) 2014.11.28 
(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADE-

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

Cristina, MD 
(54) Tulpin ă de microalg ă verde Scenedesmus 

quadricauda var. quadricauda - surs ă de 
proteine, glucide şi lipide 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi poate fi 
utilizată în medicină, zootehnie, agricultură şi 
industria alimentară. 
Tulpina de microalgă verde Scenedesmus 
quadricauda var. quadricauda CNMN-AV-10, 
depozitată în Colecţia Naţională de Micro-
organisme Nepatogene, poate fi utilizată ca 
sursă de proteine, glucide şi lipide. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Strain of green microalga Scenedesmus 
quadricauda var. quadricauda - source of 
proteins, glucides and lipids  

(57) The invention relates to biotechnology and 
can be used in medicine, zootechny, agricul-
ture, and food industry. 
The strain of green microalga Scenedesmus 
quadricauda var. quadricauda CNMN-AV-10, 
deposited in the National Collection of Non-
pathogenic Microorganisms, can be used as 
a source of proteins, glucides and lipids. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Штамм зеленой микроводоросли 
Scenedesmus quadricauda var. 
quadricauda - источник белков, 
углеводов и липидов 

(57) Изобретение относится к биотехнологии и 
может быть использовано в медицине, 
животноводстве, сельском хозяйстве и 
пищевой промышленности. 
Штамм зеленой микроводоросли 
Scenedesmus quadricauda var. quadricauda 
CNMN-AV-10, депонированный в Нацио-

нальной Коллекции Непатогенных Микро-
организмов, может быть использован в 
качестве источника белков, углеводов и 
липидов. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4396 (13) B1 
(51) Int. Cl.: G09F 3/03 (2006.01) 

E05B 39/02 (2006.01) 
(21) a 2015 0039 
(22) 2015.04.27 
(71)(72)(73) CERBARI Serghei, MD; LUBENSCHII 

Alexandr, MD; BERVITSKIY Sergey, RU 
(74) ŞCERBANIUC Sergiu 
(54) Dispozitiv pentru protec ţia şi sigilarea 

contorului de gaz 
(57) Invenţia se referă la dispozitive pentru 

protecţia şi sigilarea contoarelor de gaz care 
pot fi utilizate de companiile de instalare a 
contoarelor de gaz şi de serviciile publice de 
montare a dispozitivelor pentru protecţia 
contoarelor de gaz. 
Dispozitivul pentru protecţia şi sigilarea 
contorului de gaz constă dintr-un corp (1) cu 
contur profilat, pe partea frontală a căruia es-
te executată o fereastră (2) de vizualizare. În 
partea de sus a corpului (1) sunt executate 
două semiinele (3) şi (4) pentru sigilarea 
contorului şi securizarea conexiunilor dintre 
flanşele ţevilor de gaz şi flanşele contorului. 
Dispozitivul mai conţine două semiinele de 
ataşare (7) şi (8), care printr-un mecanism de 
blocare în formă de clichet formează îmbinări 
nedetaşabile cu semiinelele (3) şi (4). Pe 
suprafaţa corpului (1) şi pe suprafaţa 
semiinelelor de ataşare (7) şi (8) este inserat 
mecanic un număr de sigilare. 

 
  Revendicări: 7 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Gas meter protection and sealing device   
(57) The invention relates to gas meters protec-

tion and sealing devices, which can be used 
by gas meter installing companies and public 
gas meter protection device mounting ser-
vices. 
The gas meter protection and sealing device 
comprises a body (1) with profiled contour, 
on the front side of which is made a viewing 
window (2). In the upper part of the body (1) 
are made two semi-rings (3) and (4) for seal-
ing the meter and securing the connections 
between the flanges of the gas pipes and the 
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flanges of the meter. The device further 
comprises two fastening semi-rings (7) and 
(8), which by means of a locking mechanism 
in the shape of a ratchet form fixed connec-
tions with the semi-rings (3) and (4). On the 
surface of the body (1) and on the surface of 
the fastening semi-rings (7) and (8) is me-
chanically inserted a sealing number. 

 
  Claims: 7 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Устройство для защиты и пломбирова-
ния газового счетчика 

(57) Изобретение относится к устройствам для 
защиты и пломбирования газовых счетчи-
ков, которые могут быть использованы 
компаниями по установке газовых счетчи-
ков и публичными службами по установке 
устройств для защиты газовых счетчиков.   
Устройство для защиты и пломбирования 
газового счетчика состоит из корпуса (1) с 
профильным контуром, на фронтальной 
стороне которого выполнено смотровое 
окно (2). В верхней части корпуса (1) вы-
полнены два полукольца (3) и (4) для 
пломбирования счетчика и защиты соеди-
нений между фланцами газовых труб и 
фланцами счетчика. Устройство еще со-
держит два полукольца для крепления (7) 
и (8), которые посредством блокировочно-
го механизма в виде храповика создают 
несъемное соединение с полукольцами 
(3) и (4). На поверхности корпуса (1) и на 
поверхности полуколец крепления (7) и (8) 
механически нанесен пломбировочный 
номер. 

 
 П. формулы: 7 
 Фиг.: 4 
 

 
 
 

 
 

(11) 4397 (13) B1 
(51) Int. Cl.: H02M 5/10 (2006.01) 
(21) a 2014 0030 
(22) 2014.03.28 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACA-

DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  CALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dmitrii, MD; 

TÎRŞU Mihai, MD; GOLUB Irina, MD 
(54) Regulator de faz ă trifazat cu 

transformator  
(57) Invenţia se referă la electroenergetică, şi 

poate fi utilizată pentru dirijarea fluxurilor de 
putere activă în ramurile reţelelor electrice de 
transport şi distribuţie. 
Regulatorul de fază trifazat cu transformator 
conţine un circuit magnetic cu trei miezuri, pe 
fiecare miez al căruia sunt amplasate câte o 
înfăşurare primară (1), (2), (3) şi una 
secundară (4), (5), (6) cu acelaşi număr de 
spire, precum şi câte o înfăşurare de reglare 
(7), (8), (9) cu un mecanism de comutare sub 
sarcină cu contacte mobile (10), (11), (12) 
legate la pământ. Sfârşiturile înfăşurărilor 
primare (1), (2), (3) sunt conectate la sfârşiturile 
înfăşurărilor secundare (4), (5), (6) şi la 
începuturile înfăşurărilor de reglare (7), (8), (9) 
printr-un comutator (16) trifazat dublat cu două 
poziţii pentru schimbarea direcţiei de reglare a 
unghiului decalajului de fază. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Three-phase transformer phase regulator  
(57) The invention relates to the field of electric 

power engineering and can be used to con-
trol active power fluxes in transport and dis-
tribution electrical network branches. 
The three-phase transformer phase regulator 
comprises a three-core magnetic circuit, on 
each core of which are located one primary 
(1), (2), (3) and one secondary (4), (5), (6) 
winding with the same number of turns, and 
one regulating winding (7), (8) and (9) with 
an under load switching mechanism with 
grounded moving contacts (10, 11, 12). The 
ends of the primary windings (1), (2) and (3) 
are connected to the ends of the secondary 
windings (4), (5), (6) and to the starts of the 
regulating windings (7), (8), (9) via a double 
two-position three-phase switch (16) for 
changing the direction of regulation of the 
phase shift angle. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Трехфазный трансформаторный фазо-
регулятор 

(57) Изобретение относится к электроэнерге-
тике и может быть использовано для 
управления потоками активной мощности 
в ветвях транспортных и распределитель-
ных электрических сетей. 
Трехфазный трансформаторный фазоре-
гулятор содержит трехстержневой магни-
топровод, на каждом стержне которого 
расположены по одной первичной (1), (2), 
(3) и вторичной (4), (5), (6) обмотке с оди-
наковым числом витков, а также по одной 
регулировочной обмотке (7), (8), (9) с ме-
ханизмом переключения под нагрузкой с 
заземленными подвижными контактами 
(10, 11, 12). Концы первичных обмоток (1), 
(2), (3) подключены к концам вторичных 
обмоток (4), (5), (6) и к началам регулиро-
вочных обмоток (7), (8), (9) через сдвоен-
ный двухпозиционный трехфазный пере-
ключатель (16) для изменения направле-
ния регулирования угла фазового сдвига. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 

 

 
 
 
 



INVENŢII   MD - BOPI 1/2016  

  
29

 

FF9Y Brevete de invenţ ie  
de scurt ă durat ă acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 989 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01C 7/12 (2006.01) 

A01C 7/20 (2006.01) 
(21) s 2015 0073 
(22) 2015.06.02 
(71)(72)(73) GHEORGHIŢA Andrei, MD; SERBIN 

Vladimir, MD; BUMACOV Vasile, MD; 
GOROBEŢ Vladimir, MD; GADIBADI Mihail, 
MD 

(54)  Aparat de sem ănat cu cilindru canelat  
(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 

aparate de semănat cu cilindru canelat 
pentru semănatul culturilor cerealiere. 
Aparatul de semănat cu cilindru canelat 
conţine o cutie pentru seminţe, în care sunt 
amplasaţi cilindrul canelat (1), fixat pe un ar-
bore de acţionare (3), şi o rozetă (2). În 
partea de jos a cutiei, sub cilindru (1) este 
montată o clapetă mobilă (4) cu şurub de 
reglare (5). De cutie, la capătul liber al 
clapetei (4), este fixat rigid un dispozitiv (9) 
pentru ghidarea seminţelor, format din două 
părţi: tronconică şi cilindrică, care comunică 
între ele. La baza părţii cilindrice a 
dispozitivului (9) este fixat un cilindru vertical, 
dotat cu un ventilator pentru debitarea unui 
flux de aer forţat. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 10 

* 
*     * 

(54)  Reel-type seed-sowing device   
(57) The invention relates to agriculture, namely 

to reel-type grain crop seed-sowing devices. 
The reel-type seed-sowing device comprises 
a seedbox, in which there are installed the 
reel with grooves (1), fixed on a drive shaft 
(3), and a rosette (2). In the lower part of the 
box, underneath the reel (1), is mounted a 
movable valve (4) with adjusting screw (5). 
To the box, at the free end of the valve (4), is 
rigidly fixed a seed guide device (9), consist-
ing of two parts: in the shape of a truncated 
cone and in the shape of a cylinder, which 
communicate with each other. To the base of 
the cylindrical part of the device (9) is fixed a 
vertical cylinder, equipped with a fan for the 
supply of a forced air flow. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 10 

* 
*     * 

 
 
 

(54) Высевающий аппарат катушечного типа 
(57) Изобретение относится к сельскому хо-

зяйству, а именно к высевающим аппара-
там катушечного типа для посева зерно-
вых культур. 
Высевающий аппарат катушечного типа 
содержит семенную коробку, в которой ус-
тановлены катушка с желобками (1), за-
крепленная на приводном валу (3), и ро-
зетка (2). В нижней части коробки, под ка-
тушкой (1), смонтирован подвижный кла-
пан (4) с регулировочным винтом (5). К 
коробке, у свободного конца клапана (4), 
жестко прикреплено устройство (9) для 
направления семян, состоящее из двух 
частей: в виде усеченного конуса и в виде 
цилиндра, которые сообщаются между 
собой. К основанию цилиндрической части 
устройства (9) прикреплен вертикальный 
цилиндр, снабженный вентилятором для 
подачи принудительного потока воздуха. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 10 
 

 
 

 
(11) 990 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01M 1/00 (2006.01) 

A01M 1/02 (2006.01) 
A01M 5/02 (2006.01) 

(21) s 2015 0076 
(22) 2015.06.10 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 

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

(72)  GORBAN Victor, MD; VOINEAC Vasile, MD; 
ŞLEAHTICI Vladimir, MD 
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(54) Dispozitiv pentru combaterea insectelor 
dăunătoare  

(57) Invenţia se referă la domeniul agriculturii, în 
special la dispozitive ecologic inofensive de 
protecţie a culturilor agricole de insectele 
dăunătoare.  
Dispozitivul pentru combaterea insectelor dă-
unătoare conţine un corp (1) cilindric cav cu 
capetele deschise, în interiorul căruia sunt 
amplasaţi un element (2) cu suprafaţa elicoi-
dală, care împreună cu pereţii corpului (1) 
formează un labirint, şi un dispensator (3) de 
feromoni sexuali pentru atragerea masculilor 
insectelor dăunătoare. Elementul (2) este 
executat detaşabil cu posibilitatea aplicării pe 
suprafaţa lui şi pe suprafaţa interioară a 
corpului (1) a unei soluţii de substanţe hormo-
nale de tulburare fiziologică a ovogenezei. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54)  Device for controlling injurious insects  
(57) The invention relates to agriculture, namely 

to eco-friendly devices for agricultural crop 
protection from injurious insects. 
The device for controlling injurious insects 
comprises a hollow cylindrical body (1) with 
open ends, inside which are placed an ele-
ment (2) with helical surface, which together 
with the walls of the body (1) forms a laby-
rinth, and a dispenser (3) of sex pheromones 
for attracting males of injurious insects. The 
element (2) is made removable with the pos-
sibility of applying on its surface and on the 
inner surface of the body (1) a solution of 
hormonal physiologically disturbing oogene-
sis substances. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для борьбы с вредными 
насекомыми 

(57) Изобретение относится к области сель-
ского хозяйства, а именно к экологически 
безопасным устройствам защиты сель-
скохозяйственных культур от вредных на-
секомых. 
Устройство для борьбы с вредными насе-
комыми содержит полый цилиндрический 
корпус 1 с открытыми концами, внутри ко-
торого размещены элемент (2) c винтовой 
поверхностью, который совместно со 
стенками корпуса (1) образует лабиринт, и 

диспенсер (3) половых феромонов для 
привлечения самцов вредных насекомых. 
Элемент (2) выполнен съемным с воз-
можностью нанесения на его поверхность 
и на внутреннюю поверхность корпуса (1) 
раствора гормональных веществ физио-
логически нарушающих овогенез. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 

 
 
 

 
(11) 991 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23K 1/00 (2006.01) 

A23K 1/16 (2006.01) 
C12N 1/20 (2006.01) 
C12R 1/225 (2006.01) 
C12R 1/23 (2006.01) 
C12R 1/25 (2006.01) 

(21) s 2015 0103 
(22) 2015.07.23 
(71)(73) CAISÎN Larisa, MD 
(72)  CAISÎN Larisa, MD; DANILOV Anatolie, MD; 

DONICA Iov, MD; CEBAN Vitalie, MD; 
EREMIA Nicolae, MD; COVALENCO Alexei, 
UA; CARPINCIC Valeriu, UA; SNITCO 
Taisia, MD 

(54)  Procedeu de hr ănire a suinelor  
(57) Invenţia se referă la zootehnie, şi anume la 

un procedeu de hrănire a suinelor. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede hrăni-
rea suinelor cu un nutreţ combinat cu 
adăugarea unui aditiv furajer, ce conţine 
tulpini de Lactobacillus acidophilus cu un titru 
de 2x109 UFC/g, Lactobacillus plantarum cu 
un titru de 1x109 UFC/g, Lactobacillus 
fermentum cu un titru de 5x109 UFC/g şi 
Bifidobacterium bifidum cu un titru de 3x109 
UFC/g, precum şi a unui adsorbant ce 
conţine, în % de masă: tărâţă de grâu 
extrudat − 10, bentonit − 25, vermiculit − 25, 
lut poligorschit − 30, acidulant − 5 şi autolizat 
de drojdii − 5, totodată aditivul furajer se 
adaugă în cantitate de 0,5 kg, iar adsorbantul 
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în cantitate de 4,0 kg la 1000 kg de nutreţ 
combinat. 

 
  Revendicări:1  

* 
*     * 

(54)  Process for feeding pigs  
(57) The invention relates to livestock, in particu-

lar to a process for feeding pigs. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the feeding of pigs with combined 
feed with addition of a feed additive, compris-
ing strains of Lactobacillus acidophilus with a 
titer of 2x109 CFU/g, Lactobacillus plantarum 
with a titer of 1x109 CFU/g, Lactobacillus 
fermentum with a titer of 5x109 CFU/g and 
Bifidobacterium bifidum with a titer of 3x109 
CFU/g, and adsorbent comprising, in mass 
%: extruded wheat bran – 10, bentonite – 25, 
vermiculite – 25, polygorskite clay – 30, 
acidifier – 5 and yeast autolysate – 5, where-
in the feed additive is added in an amount of 
0.5 kg, and the adsorbent in an amount of 
4.0 kg to 1000 kg of combined feed. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54)  Способ кормления свиней 
(57) Изобретение относится к животноводству, 

а именно к способу кормления свиней. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает кормление свиней комбикор-
мом с добавлением кормовой добавки, 
содержащей штамм Lactobacillus acidophi-
lus с титром 2x109 KOE/г, Lactobacillus 
plantarum с титром 1x109 KOE/г, Lactobacil-
lus fermentum с титром 5x109 KOE/г и 
Bifidobacterium bifidum с титром 3x109 
KOE/г, а также адсорбента, содержащего, 
в масс. %: отруби экструдированной пше-
ницы − 10, бентонит − 25, вермикулит − 25, 
глина полигорскит − 30, подкислитель − 5 и 
автолизат дрожжей − 5, при этом кормо-
вая добавка добавляется в количестве 0,5 
кг, а адсорбент в количестве 4,0 кг на 1000 
кг комбикорма. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
 
 
 
 
 

(11) 992 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A23L 1/06 (2006.01) 

A23L 1/05 (2006.01) 
A23L 1/052 (2006.01) 
A23L 1/0524 (2006.01) 
A23L 1/09 (2006.01) 

(21) s 2015 0050 
(22) 2015.04.08 
(71)(73) INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTI-

INŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD 

(72)  CROPOTOVA Janna, MD; POPEL Svetlana, 
MD 

(54) Procedeu de ob ţinere a umpluturii pentru 
produse de panifica ţie şi cofet ărie cu 
termostabilitate prestabilit ă 

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 
anume la un procedeu de obţinere a umplu-
turii pentru produsele de panificaţie şi cofe-
tărie cu termostabilitate prestabilită. 
Procedeul, conform invenţiei, include ames-
tecarea materiei prime vegetale cu sirop de 
zahăr, încălzirea amestecului până la 95°C, 
adăugarea inulinei, pectinei şi a gumei 
gellan, concentrarea până la un conţinut de 
substanţe uscate de 30,5…70,5%, adăuga-
rea soluţiei de acid citric, după care 
umplutura se aduce până la temperatura de 
fierbere, se răceşte până la temperatura de 
80°C şi se ambalează cu sterilizare opţio-
nală, totodată selectarea valorilor ingredient-
lor se efectuează utilizând formula: 
BI = 54,33 − 0,71·I + 2,74·P + 40,78·G + 
0,03·SU + 0,23·F, 
unde: 
BI − indicele de termostabilitate, unităţi 
I − conţinutul de inulină, kg 
P − conţinutul de pectină, kg 
G − conţinutul de gumă gellan, kg 
SU − conţinutul de substanţe uscate, % 
F − conţinutul de materie primă vegetală, kg 
totodată, pentru valoarea BI de 90…100 
unităţi umplutura posedă termostabilitate 
înaltă, iar de 80…89 unităţi − termostabilitate 
medie. 

 
  Revendicări: 3 

* 
*     * 
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(54) Process for preparing the stuffing for 
bakery and confectionery products with 
preset thermal stability  

(57) The invention relates to the food industry, 
namely to a process for preparing the stuffing 
for bakery and confectionery products with 
preset thermal stability. 
The process, according to the invention, 
comprises mixing of vegetable raw material 
with sugar syrup, heating of mixture to 95°C, 
addition of inulin, pectin and gellan gum, 
concentration to a content of dry substances 
of 30.5…70.5%, addition of a solution of citric 
acid, afterwards the filling is brought to boil-
ing point, cooled to a temperature of 80°C 
and packaged with optional sterilization, at 
the same time the selection of values of the 
ingredients is performed using the formula: 
BI = 54.33 − 0.71·I + 2.74·P + 40.78·G + 
0.03·SU + 0.23·F, 
where: 
BI − thermal stability index, unities 
I − inulin content, kg 
P − pectin content, kg 
G − gellan gum content, kg 
SU − dry substance content, % 
F − vegetable raw material content, kg 
at the same time, for BI value of 90…100 
units the stuffing possesses high thermal 
stability, and for 80…89 units − medium 
thermal stability. 

 
  Claims: 3 

* 
*     * 

(54) Способ получения начинки для хлебо-
булочных и кондитерских изделий с 
заданной термостабильностью 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к способу полу-
чения начинки для хлебобулочных и кон-
дитерских изделий с заданной термоста-
бильностью.  
Способ, согласно изобретению,  включает  
смешивание растительного сырья с са-
харным сиропом, нагревание смеси  до 
95°С, добавление инулина, пектина и гел-
лановой камеди, концентрирование до 
содержания сухих веществ 30,5…70,5%, 
добавление раствора лимонной кислоты, 
после чего начинка доводится до темпе-
ратуры кипения, охлаждается до темпера-
туры 80°С и упаковывается с опциональ-
ной стерилизацией, при этом выбор зна-
чений ингредиентов осуществляется ис-
пользуя формулу: 

BI = 54,33 − 0,71·I + 2,74·P + 40,78·G + 
0,03·SU + 0,23·F, 
где: 
BI − индекс термостабильности, единицы 
I − содержание инулина, кг 
P − содержание пектина, кг 
G − содержание геллановой камеди, кг 
SU − содержание сухих веществ, % 
F − содержание растительного сырья, кг, 
при этом, для значения BI 90…100 единиц 
начинка обладает высокой термостабиль-
ностью, а для 80…89 единиц − средней 
термостабильностью. 

 
 П. формулы: 3 
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(21) s 2015 0089 
(22) 2015.07.07 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI 

SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  Tudor STRUTINSCHII, MD 
(54)  Adaos alimentar biologic activ  
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 

anume la adaosurile alimentare biologic ac-
tive pe bază de produse vegetale naturale. 
Adaosul alimentar, conform invenţiei, conţi-
ne, în % masă: făină din păstăi de fasole 
30…50, din seminţe de amarant 18…22, din 
polen de flori 8…12, din cardamon 8…12, 
din scorţişoară 8…12 şi din ghimbir 8…12. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54)  Biologically active food additive  
(57) The invention relates to food industry, name-

ly to biologically active food additives based 
on natural vegetable products. 
The food additive, according to the invention, 
comprises, in mass %: flour of bean pods 
30…50, of amaranth seeds 18…22, of floral 
pollen 8…12, of cardamon 8…12, of cinna-
mon 8…12 and of ginger 8…12. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 
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(54) Биологически активная пищевая до-
бавка 

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к биологически 
активным пищевым добавкам на основе 
натуральных растительных продуктов.  
Пищевая добавка, согласно изобретению, 
содержит, в масс. %: муку из стручков фа-
соли 30…50, из семян амаранта 18…22, 
из цветочной пыльцы 8…12, из кардамона 
8…12, из корицы 8…12 и из имбиря 8…12. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 994 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61F 9/007 (2006.01) 

A61K 31/573 (2006.01) 
A61P 27/12 (2006.01) 

(21) s 2015 0037 
(22) 2015.03.16 
(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE  

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

(72)  CUŞNIR Valeriu, MD; DUMBRĂVEANU Lilia, 
MD; CUŞNIR Vitalie, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de tratament al cataractei compli-

cate cu uveit ă anterioar ă  
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

oftalmologie şi poate fi folosită pentru trata-
mentul cataractei complicate cu uveită anteri-
oară. 
Conform invenţiei, metoda constă în aceea 
că preoperator se administrează parabulbar 
1 ml soluţie ce conţine Betametazon dinatriu 
fosfat 2 mg, Betametazon dipropionat 5 mg 
şi vehicul până la 1 ml, o singură dată, apoi 
se efectuează 3 perfuzii intravenoase peste 
1 zi cu soluţie de Dexametazonă, în doză de 
0,5 mg/kg masă corporală pe zi, dizolvată în 
200 ml de soluţie de NaCl 0,9%, ulterior doza 
administrată se înjumătăţeşte şi se efectuea-
ză 2…3 perfuzii peste 1 zi, apoi în camera 
anterioară se administrează o singură dată 
soluţie de Bevacizumab, în doză de 10…15 
mg, dizolvată în 0,1…0,2 ml de soluţie de 
NaCl 0,9%, peste 12…15 zile de la adminis-
trarea preparatului Bevacizumab se efectu-
ează o intervenţie chirurgicală prin metoda 
facoemulsificării cu implantarea cristalinului 
artificial, iar din 1-a zi postoperatorie pe 
parcursul a 10…14 zile se administrează topic  
 
 

picături oftalmice de soluţie de Dexameta-
zonă 0,1%, câte 2 picături, de 3 ori pe zi. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating cataract complicated 
with anterior uveitis  

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar for ophthalmology and can be used for 
treating cataract complicated with anterior 
uveitis. 
According to the invention, the method con-
sists in that preoperatively is parabulbarly 
administered 1 ml of solution containing Be-
tamethasone disodium phosphate 2 mg, Be-
tamethasone dipropionate 5 mg and vehicle 
up to 1 ml, once, then are carried out 3 intra-
venous perfusions in 1 day with Dexame-
thasone solution, in a dose of 0.5 mg/kg 
body weight per day, dissolved in 200 ml of 
0.9% NaCl solution, then the administered 
dose is reduced by half and are carried out 
2…3 perfusions in 1 day, then in the anterior 
chamber of the eye is administered once 
Bevacizumab solution, in a dose of 10…15 
mg, dissolved in 0.1…0.2 ml of 0.9 % NaCl 
solution, in 12…15 days after the administra-
tion of Bevacizumab solution is carried out a 
surgical intervention by the phacoemulsifica-
tion method with implantation of the artificial 
lens, and from the 1st postoperative day for 
10…14 days are topically administered eye 
drops of 0.1% Dexamethasone solution, 2 
drops, 3 times a day. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения катаракты, осложнён-
ной передним увеитом 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к офтальмологии и может быть 
использовано для лечения катаракты, ос-
ложнённой передним увеитом. 
Согласно изобретению, метод состоит в 
том, что предоперационно парабульбарно 
вводят однократно 1 мл раствора, кото-
рый содержит Бетаметазон динатрия 
фосфат 2 мг, Бетаметазон дипропионат 5 
мг и носитель до 1 мл, затем осуществ-
ляют через день 3 внутривенные перфу-
зии с раствором Дексаметазона в дозе 0,5 
мг/кг весa тела в день, растворённым в  
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200 мл 0,9%-го раствора NaCl, затем вве-
дёную дозу сокращают вдвое и осуществ-
ляют 2…3 перфузии через день, далее в 
переднюю камеру глаза вводят однократ-
но раствор Бевацизумаба в дозе 10…15 
мг, растворённого в 0,1…0,2 мл 0,9%-го 
раствора NaCl, через 12…15 дней после 
введения раствора Бевацизумаба осуще-
ствляют хирургическое вмешательство 
методом факоэмульсификации с имплан-
тацией искусственного хрусталика, а с 1-
го послеоперационного дня в течение 
10…14 дней местно вводят глазные капли 
раствора Дексаметазона 0,1%, по 2 капли, 
3 раза в день. 

 
 П. формулы: 1 
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(71)(73) CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL 
REPUBLICII MOLDOVA, MD 

(72)  SPÎNU Constantin, MD; SPÎNU Igor, MD; 
GURIEV Vladimir, MD; BÎRCA Liudmila, MD; 
SCOFERŢA Petru, MD; DONOS Ala, MD; 
UNCUŢA Diana, MD; POPOVICI Raisa, MD; 
BOLOGA Sergiu, MD; CORNILOV Stela, 
MD; UNCUŢA Andrei, MD 

(54) Metodă de tratament al infec ţiei cu virusul 
Herpes simplex de tip 1 şi 2 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la o 
metodă de tratament al infecţiei cu Herpes 
simplex de tip 1 şi 2. 
Conform invenţiei, metoda constă în efectua-
rea examenului clinic şi paraclinic al pacien-
tului şi iniţierea tratamentului etiotrop cu 
aciclovir, precum şi a tratamentelor antiinfla-
mator, sedativ, analgezic, topic, imunomodu-
lator şi vitaminoterapeutic, totodată în decurs 
de 12…24 ore de la examenul clinic se 
efectuează testul de sensibilitate la aciclovir 
a tulpinilor de virus prelevate din veziculele 
herpetice şi în cazul depistării tulpinilor rezis-
tente la aciclovir, acesta se substituie din 
ziua a doua a tratamentului cu un preparat 
antiviral cu acţiune timidinkinaza-indepen-
dentă pe bază de interferon uman recombi-
nant α-2b. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating Herpes simplex virus 
type 1 and 2-induced infection  

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to a method for treating Herpes simplex 
virus type 1 and 2-induced infection. 
According to the invention, the method con-
sists in carrying out the clinical and 
paraclinical examination of the patient and in-
itiation of etiotropic therapy with acyclovir, 
and of anti-inflammatory, sedative, analgesic, 
local, immunomodulatory and vitamin-
therapeutic treatment, at the same time with-
in 12…24 hours after the clinical examination 
is carried out the acyclovir sensitivity testing 
of virus strains taken from herpetic vesicles, 
and in case of detection of acyclovir-resistant 
strains, it is replaced from the second day of 
treatment with an antiviral drug with thymi-
dine kinase-independent action based on 
human recombinant interferon α-2b. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения инфекции, вызываемой 
вирусом Herpes simplex 1 и 2 типов 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к методу лечения инфекции, вы-
званной вирусом Herpes simplex 1 и 2 типов. 
Согласно изобретению, метод состоит в 
осуществлении клинического и паракли-
нического обследования пациента и ини-
циировании этиотропного лечения ацик-
ловиром, а также  противовоспалительно-
го, седативного, анальгезирующего, мест-
ного, иммуномодуляторного и витамино-
терапевтического лечения, при этом в те-
чение 12…24 часов после клинического 
обследования осуществляют тест на чув-
ствительность к ацикловиру штаммов ви-
руса, взятых из герпетических везикул, и в 
случае обнаружения резистентных штам-
мов к ацикловиру, его заменяют со второ-
го дня лечения на противовирусный пре-
парат с тимидинкиназа-независимым дей-
ствием на основе интерферона человече-
ского рекомбинантного α-2b. 

 

 П. формулы: 1 
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(21) s 2015 0045 
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(71)(73) IP UNIVERSITATEA DE STAT DE  

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

(72)  SPINEI Aurelia, MD 
(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de profilaxie a cariei dentare la 

copii cu dizabilit ăţi intelectuale  
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

stomatologie şi poate fi aplicată pentru 
profilaxia cariei dentare la copii cu dizabilităţi 
intelectuale. 
Conform invenţiei, metoda constă în aceea 
că se efectuează igienizarea cavităţii orale, 
se aplică extractul antocianic de 5,0%, în 
calitate de fotosensibilizator, pe o perioadă 
de 10…20 min, ulterior se iradiază suprafaţa 
dinţilor cu lumină LED cu lungimea de undă 
de 625…635 nm, puterea de 2,0…3,0 W şi 
expoziţia de 10…30 s se irigă cavitatea 
bucală cu apă distilată, apoi pe suprafaţa 
dinţilor se aplică 1…3 picături de soluţie 
pentru fluorizarea profundă a smalţului şi 
dentinei, care include ioni de fluor (F−) şi de 
cupru (Cu2+), ulterior se iradiază smalţul 
dinţilor în acelaşi regim, se aplică 1…3 
picături de suspensie ce conţine hidroxid de 
calciu microdispersat, se iradiază repetat 
smalţul dinţilor în regimul menţionat, apoi 
suprafeţele dentare se badijonează cu o 
suspensie de probiotice ce conţine Lactoba-
cillus rhamnosus şi Bifidobacterium bifidum 
şi se administrează, per os, o capsulă care 
conţine Lactobacillus rhamnosus, 
Bifidobacterium bifidum - 4,9 x 109 UFC, o 
dată pe zi, în decurs de 20 zile. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for preventing dental caries in 
children with intellectual disabilities  

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to dentistry and can be used for prevent-
ing dental caries in children with intellectual 
disabilities. 
According to the invention, the method con-
sists in that it is carried out the oral hygiene, 

is used the 5.0% anthocyanin extract as a 
photosensitizer, for 10…20 min, then is irra-
diated the surface of the teeth with LED light 
with the wavelength of 625…635 nm, the 
power of 2.0…3.0 W and exposure of 10…30 
sec, is washed the oral cavity with distilled 
water, then on the tooth surface are applied 
1…3 droplets of solution for deep dentin and 
enamel fluoridation, which contains fluoride 
(F-) and copper (Cu2+) ions, then is irradiated 
the enamel of the teeth in the same regimen, 
are applied 1…3 droplets of suspension 
which contains finely dispersed calcium hy-
droxide, is repeatedly irradiated the enamel 
of the teeth in the said regimen, and then the 
dental surfaces are treated with a suspen-
sion of probiotics, which comprises Lactoba-
cillus rhamnosus and Bifidobacterium bifidum 
and is administered, per os, one capsule, 
which contains Lactobacillus rhamnosus, 
Bifidobacterium bifidum − 4.9 x 109 CFU, 
once a day, for 20 days. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод профилактики зубного кариеса у 
детей с интеллектуальными ограни-
ченными возможностями 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к стоматологии и может быть ис-
пользовано для профилактики зубного ка-
риеса у детей с интеллектуальными огра-
ниченными возможностями. 
Согласно изобретению, метод состоит в 
том, что осуществляют гигиену полости 
рта, применяют 5,0% антоциановый экс-
тракт в качестве фотосенсибилизатора, 
на 10…20 мин, затем облучают поверх-
ность зубов светом LED с длиной волны 
625…635 нм, мощностью 2,0…3,0 W и 
экспозицией в 10…30 сек, промывают ро-
товую полость дистиллированной водой, 
после чего на поверхности зубов наносят 
1…3 капли раствора для глубокого фто-
рирования эмали и дентина, который со-
держит ионы фтора (F-) и меди (Cu2+), за-
тем облучают эмаль зубов в том же ре-
жиме, наносят 1…3 капли суспензии, ко-
торая содержит мелкодисперсную гидро-
окись кальция, повторно облучают по-
верхность зубов в  упомянутом режиме, 
затем зубные поверхности обрабатывают 
суспензией пробиотиков, которая содер-
жит Lactobacillus rhamnosus и 
Bifidobacterium bifidum, и принимают, per 
os, одну капсулу, которая содержит Lacto-
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bacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum 
− 4,9x109 КФЕ, один раз в день, в течение 
20-ти дней. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 997 (13) Y 
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(21) s 2015 0072 
(22) 2015.06.01 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

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

MD; BALABAN Nicolae, MD 
(54) Tocător de lemn cu dou ă camere  
(57) Invenţia se referă la dispozitive de prelucrare 

a biomasei lemnoase şi poate fi utilizată în 
industriile chimică şi de prelucrare a 
lemnului. 
Tocătorul de lemn cu două camere conţine 
un cadru (1), pe care este fixat rigid un corp 
(2) cu o cameră de măcinare grosieră (4) şi 
una de măcinare fină (5). În corp (2) este 
amplasat un ax (6), pe care sunt montate 
două rotoare (7, 8) cu discuri. În discul 
rotorului (7) sunt executate găuri pentru 
trecerea produsului, iar lângă fiecare gaură, 
pe disc, este fixat câte un cuţit. Pe perimetrul 
suprafeţei interioare a camerei (4) sunt fixate 
plăci zimţate (13). La periferia discului 
rotorului (7) sunt fixate lopăţele zimţate (14). 
În partea din faţă a corpului (2) sunt 
executate găuri (17) pentru debitarea aerului 
şi o gură de alimentare (15) cu anticuţite. 
Între discurile rotorului (8), la periferiile lor, 
sunt fixate degete (23), pe care sunt montate 
mobil ciocănaşe (24), care sunt acoperite cu 
o sită (25). În camera (5) este fixat rigid pe 
ax (6) un disc (28), la periferia căruia sunt 
fixate paletele (29) ventilatorului. Camerele 
(4, 5) comunică între ele printr-o conductă 
(30), la intrarea în aceasta fiind instalată o 
sită. 

 
  Revendicări:2 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Two-chamber wood chipper   
(57) The invention relates to woody biomass 

working devices and can be used in the 
chemical and woodworking industries. 

The two-chamber wood chipper comprises a 
frame (1), on which is rigidly fixed a body (2) 
with coarse grinding (4) and fine grinding (5) 
chambers. In the body (2) is placed an axle 
(6), on which are mounted two rotors (7, 8) 
with disks. In the disk of the rotor (7) are 
made holes for the passage of the product, 
and next to each hole, on the disk, is fas-
tened one knife. Around the perimeter of the 
inner surface of the chamber (4) are fixed 
toothed plates (13). On the periphery of the 
disk of the rotor (7) are fixed toothed blades 
(14). In front of the body (2) are made air 
supply holes (17) and a charging opening 
(15) with countercuts. Between the disks of 
the rotor (8), on their periphery, are fixed pins 
(23), on which are movably mounted ham-
mers (24), which are covered with a sieve 
(25). In the chamber (5) is rigidly fixed on the 
axle (6) a disk (28), on the periphery of which 
are fixed the blades (29) of the fan. The 
chambers (4, 5) communicate between each 
other through a pipe conduit (30), at the inlet 
thereof being installed a sieve. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Двухкамерный измельчитель древесины 
(57) Изобретение относится к устройствам для 

переработки древесной биомассы и может 
быть использовано в химической и дере-
вообрабатывающей промышленностях. 
Двухкамерный измельчитель древесины 
содержит раму (1), на которой жестко за-
креплен корпус (2) с камерами грубого из-
мельчения (4) и тонкого измельчения (5). 
В корпусе (2) расположена ось (6), на ко-
торой смонтированы два ротора (7, 8) с 
дисками. В диске ротора (7) выполнены 
отверстия для прохождения продукта, а 
рядом с каждым отверстием, на диске, за-
креплен по одному ножу. По периметру 
внутренней поверхности камеры (4) за-
креплены зубчатые пластины (13). На пе-
риферии диска ротора (7) закреплены 
зубчатые лопатки (14). В передней части 
корпуса (2) выполнены отверстия (17) для 
подачи воздуха и загрузочное отверстие 
(15) с противорезами. Между дисками ро-
тора (8), на их перифериях, закреплены 
пальцы (23), на которых мобильно смон-
тированы молотки (24), которые накрыты 
ситом (25). В камере (5) жестко на оси (6) 
закреплен диск (28), на периферии кото-
рого закреплены лопасти (29) вентилятора. 



  MD - BOPI 1/2016     INVENTIONS 

 38

Камеры (4, 5) сообщаются между собой 
трубопроводом (30), на входе которого ус-
тановлено сито. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 3 

 
 
 

 
(11) 998 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C04B 14/06 (2006.01) 

C04B 20/04 (2006.01) 
C04B 28/00 (2006.01) 
B32B 7/02 (2006.01) 

(21) s 2015 0077 
(22) 2015.06.10 
(71)(72)(73) KOTLEAROV Alexandr, MD 
(74) BAZARENCO Tatiana 
(54) Procedeu de fabricare a materialului de 

construc ţie de finisare  
(57) Invenţia se referă la materiale de construcţie, 

în special la procedee de fabricare a 
materialelor de construcţie de finisare, şi 
poate fi utilizată pentru finisajul interior şi ex-
terior al tuturor suprafeţelor clădirilor de 
locuit, industriale şi altor clădiri, precum şi ale 
căminelor, cuptoarelor, tavanelor, camerelor 
de baie etc. 
Procedeul de fabricare a materialului de 
construcţie de finisare include amestecarea 
liantului anorganic şi/sau mijloacelor auxiliare 
cu nisip cuarţos cu obţinerea unui material 
omogen, formarea materialului cu armarea 
lui concomitentă printr-un material interme-
diar, şi tratamentul termic. Tratamentul 
termic se efectuează pe întregul volum al 
materialului cu ajutorul unui generator de 
frecvenţă foarte înaltă, la o frecvenţă de 2450 
MHz, timp de 20…40 s, la o temperatură de 
20…180°C, cu evaporarea simultan ă a aerului 
prin vidare, precum şi cu menţinerea ulterioară 

a materialului obţinut la o temperatură de 
25…38°C timp de 20 …40 min. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for producing a building finish-
ing material  

(57) The invention relates to building materials, 
particularly to processes for producing build-
ing finishing materials, and can be used for 
interior and exterior finishing of all surfaces 
of the residential, industrial and other build-
ings, as well as fireplaces, furnaces, ceilings, 
bathrooms, etc. 
The process for producing a building finish-
ing material comprises mixing of the inorgan-
ic binder and/or auxiliary agents with quartz 
sand with the production of a homogeneous 
material, formation of the material with its 
simultaneous reinforcement by a cushioning 
material, and thermal treatment. The thermal 
treatment is carried out over the entire vol-
ume of the material with the help of a micro-
wave oscillator, at a frequency of 2450 MHz, 
for 20…40 s, at a temperature of 20…180°C, 
with simultaneous vacuum evaporation of the 
air, as well as with subsequent curing of the 
produced material at a temperature of 
25…38°C for 20…40 min. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ производства строительного 
отделочного материала 

(57) Изобретение относится с строительным 
материалам, в частности к способам про-
изводства строительных отделочных ма-
териалов, и может быть использовано для 
внутренней и наружной отделки всех по-
верхностей жилых, промышленных и дру-
гих зданий, а также каминов, печей, по-
толков, ванных комнат и т.п. 
Способ производства строительного от-
делочного материала включает смешива-
ние неорганического связующего и/или 
вспомогательных средств с кварцевым 
песком с получением гомогенного мате-
риала, формование материала с его од-
новременным армированием прокладоч-
ным материалом, и термообработку. Тер-
мообработку осуществляют по всему объ-
ему материала с помощью СВЧ-
генератора, при частоте 2450 МГц, в те-
чение 20…40 с, при температуре 
20…180ºС, при одновременном вакуум-
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ном испарении воздуха, а также с после-
дующим выдерживанием полученного ма-
териала при температуре 25…38ºС в те-
чение 20…40 мин. 

 
 П. формулы: 1 

 

 
(11) 999 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12G 1/00 (2006.01) 

C12H 3/00 (2006.01) 
(21) s 2015 0056 
(22) 2015.04.17 
(71)(73) INSTITUŢIA  PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTI-

INŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI 
TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD 

(72)  TARAN Nicolae, MD; STOLEICOVA Svetlana, 
MD; SOLDATENCO Eugenia, MD 

(54) Procedeu de ob ţinere a vinului natural 
sec  

(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi 
anume la un procedeu de obţinere a vinului 
natural sec. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede produ-
cerea vinului materie primă, dealcoolizarea 
unei părţi a acestuia prin distilare în vid la 
temperatura de 20…40°C şi presiunea de 
0,02…0,04 bar până la atingerea unui 
conţinut de alcool de 6…8% vol., cupajarea 
vinului parţial dealcoolizat cu vin iniţial în 
raport de, % vol., (30…50) : (50…70). 

 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Process for producing natural dry wine  
(57) The invention relates to the wine industry, 

namely to a process for producing natural dry 
wine. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the production of wine stock, 
dealcoholization of a part thereof by distilla-
tion under vacuum at the temperature of 
20…40°C and the pressure of 0.02…0.04 
bar, to the attainment of an alcohol content of 
6…8 vol.%, blending of partially dealcohol-
ized wine with initial wine in a ratio of, vol.%, 
(30…50) : (50…70). 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 

(54) Способ производства натурального 
сухого вина 

(57) Изобретение относится к винодельческой 
промышленности, а именно к способу 
производства натурального сухого вина. 
Способ, согласно изобретению, преду-
сматривает производство виноматериала, 
деалкоголизацию одной его части путем 
дистилляции в вакууме при температуре 
20…40°C и давлении 0,02…0,04 бар, до 
достижения содержания спирта 6…8% 
об., купажирование частично деалкоголи-
зированного вина с исходным вином в со-
отношении, об. %, (30…50) : (50…70). 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 1000 (13) Y 
(51) Int. Cl.: F03C 1/26 (2006.01) 

F16H 1/28 (2006.01) 
(21) s 2015 0135 
(22) 2015.09.30 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; 

CIOBANU Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD 
(54) Hidromotor precesional 
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini 

hidraulice şi poate fi utilizată la construcţia 
hidromotoarelor cu transmisie precesională. 
Hidromotorul precesional conţine cilindri (2) 
şi pistoane (3) în număr de cel puţin trei cu 
tije (4), capetele cărora sunt executate sfe-
rice şi amplasate în locaşuri sferice (5), 
executate în butucul unui satelit (6). Satelitul 
(6) este amplasat liber pe un sprijin sferic al 
arborelui condus (10), pe care este fixată rig-
id o roată dinţată (11), coroana dinţată a că-
reia angrenează cu coroana dinţată a 
satelitului (6).  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Precessional hydraulic motor  
(57) The invention relates to hydraulic engineer-

ing industry and can be used in the construc-
tion of hydraulic motors with precessional 
transmission. 
The precessional hydraulic motor comprises 
cylinders (2) and pistons (3) in an amount of 
at least three with tie-rods (4), the ends of  
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which are made spherical and are placed in 
spherical sockets (5), made in the hub of a 
satellite (6). The satellite (6) is freely placed 
on a spherical bearing of the driven shaft 
(10), on which is rigidly fixed a gear wheel 
(11), the gear ring of which intermeshes with 
the gear ring of the satellite (6). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Прецессионный гидромотор  
(57) Изобретение относится к гидравлическо-

му машиностроению и может быть ис-
пользовано в конструкции гидромоторов с 
прецессионной трансмиссией.  
Прецессионный гидромотор содержит ци-
линдры (2) и поршни (3) в количестве, по 
меньшей мере, трех с тягами (4), концы 
которых выполнены сферическими и раз-
мещены в сферических гнездах (5), вы-
полненных в ступице сателлита (6). Са-
теллит (6) свободно размещен на шаро-
видной опоре ведомого вала (10), на ко-
тором жестко закреплено зубчатое колесо 
(11), зубчатый венец которого входит в 
зацепление с зубчатым венцом сателлита 
(6). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 

 
 
 

 
(11) 1001 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G06F 1/20 (2006.01) 

H05K 7/20 (2006.01) 
(21) s 2014 0157 
(22) 2014.12.15 
(71)(72)(73) VREMEA Ruslan, MD 
 
 
 

(54)  Suport pentru laptop  
(57) Invenţia se referă la tehnica de calcul, în 

special la dispozitive pentru răcirea lapto-
pului. 
Suportul pentru laptop include un arc de 
constrângere, executat plat pe o parte longi-
tudinală şi dotat la capete cu două sprijine 
pentru fixarea laptopului pe partea plată a 
arcului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Laptop stand  
(57) The invention relates to computer enginee-

ring, in particular to laptop cooling devices. 
The laptop stand comprises a compression 
spring, made flat on one longitudinal side 
and provided at the ends with two stops for 
laptop fixation on the flat side of the spring. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54)  Подставка для ноутбука 
(57) Изобретение относится к вычислительной 

технике, в частности к устройствам для 
охлаждения ноутбука. 
Подставка для ноутбука включает пружи-
ну сжатия, выполненную плоской с одной 
продольной стороны и снабженную на 
концах двумя упорами для крепления но-
утбука на плоской стороне пружины. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 

 
(11) 1002 (13) Y 
(51) Int. Cl.: H02J 3/18 (2006.01) 
(21) s 2015 0094 
(22) 2015.07.09 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD 
(72)  SAINSUS Iurii, MD; CONEV Alexei, MD; 

RUSSEV Iurii, MD; SIDORENCO Anatolie, MD 
(54) Sistem de transmitere a curentului în 

reţeaua industrial ă 
(57) Invenţia se referă la electronică şi poate fi 

utilizată în energetică pentru transmiterea cu-
rentului de la sursa externă de energie în re-
ţeaua industrială.  
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Esenţa invenţiei constă în utilizarea scheme-
lor analogice combinate, compuse din ele-
mente pasive şi active, care permit transmi-
terea curentului maxim în reţeaua industrială 
fără a supraîncărca sursa externă de 
energie. 

 
  Revendicări: 1 

  Figuri: 1 
* 

*     * 
(54) System for transmission of current into 

the industrial network 
(57) The invention relates to electronics and can 

be used in power engineering for transmis-
sion of current from the external energy 
source into the industrial network. 
Summary of the invention consists in the use 
of combined analog circuits, consisting of ac-
tive and passive elements, which enable 
transmission of the peak current into the in-
dustrial network without overloading the ex-
ternal energy source. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

(54) Система передачи тока в промышлен-
ную сеть 

(57) Изобретение относится к электронике и 
может быть использовано в энергетике 
для передачи тока от внешнего источника 
энергии в промышленную сеть. 
Суть изобретения состоит в использова-
нии комбинированных аналоговых схем, 
состоящих из пассивных и активных эле-
ментов, которые позволяют передачу 
максимального тока в промышленную 
сеть без перегрузки внешнего источника 
энергии. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST.16 OMPI, indicii  
de clasificare conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI  

în care a fost publicată menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 RU 4339 C1 H01L 31/04 (2006.01) 
B82B 1/00 (2006.01) 

a 2013 0070 2013.10.03 3/2015 

2 MD 4351 C1 C12N 1/12 (2006.01) a 2014 0032 2014.04.08 6/2015 

3 MD 4353 C1 F02F 3/00 (2006.01) 
F16J 1/00 (2006.01) 

a 2013 0093 2013.12.03 6/2015 

 
 
 

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 5 6 7 
1 MD 909 Z F28D 1/053 (2006.01) 

F28D 1/06 (2006.01) 
F28F 13/06 (2006.01) 

s 2014 0043 2014.03.28 5/2015 

2 MD 912 Z A01G 1/00 (2006.01) 
A01G 25/00 (2006.01) 
A01G 7/00 (2006.01) 

s 2014 0142 2014.11.19 6/2015 

3 MD 913 Z A23L 2/00 (2006.01) 
A23L 1/221 (2006.01) 
C12G 1/022 (2006.01) 
C12G 1/028 (2006.01) 

s 2014 0112 2014.08.26 6/2015 

4 MD 914 Z A61B 17/00 (2006.01) 
A61B 17/16 (2006.01) 

s 2014 0148 2014.11.27 6/2015 

5 MD 915 Z A61B 17/00 (2006.01) 
A61B 17/16 (2006.01) 

s 2014 0150 2014.12.03 6/2015 

6 MD 916 Z A61B 17/56 (2006.01) 
A61B 17/3205 (2006.01) 
A61B 17/3209 (2006.01) 

s 2015 0026 2015.02.27 6/2015 

7 MD 917 Z A61B 17/00 (2006.01) s 2014 0153 2014.12.05 6/2015 

8 MD 918 Z A61K 31/7028 (2006.01) s 2014 0091 2014.06.18 6/2015 

9 MD 919 Z C25D 21/18 (2006.01) s 2015 0001 2015.01.13 6/2015 

10 MD 920 Z G01L 3/24 (2006.01) s 2014 0127 2014.09.30 6/2015 
11 MD 921 Z G06K 1/00 (2006.01) 

G06K 1/12 (2006.01) 
B23H 3/00 (2006.01) 
B23H 3/04 (2006.01) 
B23H 7/26 (2006.01) 
B23H 7/32 (2006.01) 

s 2014 0144 2014.11.27 6/2015 

 

 



MĂRCI                                                                                                         MD - BOPI 1/2016 
 
 

 43

 

III 
Mărci / Trademarks 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

P

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

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

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal  

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

 Expected expiration date of the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

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

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

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

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

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

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

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

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods, if not classified 

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

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

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

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

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

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

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

  Indication to the effect that the mark is a state property 

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

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

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

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

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

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

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

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

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

  Number and date of other legally related applications  

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

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

(740)  Numele reprezentantului 

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

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

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

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

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

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

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

  Indication of data under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

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

Applications for registration 
 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

ÎÎ

I
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(210) 037517 
(220) 2015.08.26 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; sos ajvar (ardei conser-
vaţi); proteine din lapte; extracte din zarzava-
turi pentru produse alimentare; alginate ali-
mentare; lichior de ouă (nealcoolic); piure de 
mere; stridii, cu excepţia celor vii; caltaboşi 
(cârnaţi); fasole în conserve; bulion; concen-
trate pentru supă; amestecuri cu conţinut de 
grăsimi pentru tartine; unt; cremă de unt; 
curmale; lapte bătut; gălbenuş de ou; prafuri 
de ouă; albumină pentru uz culinar; albuş de 
ou; mazăre conservată; unt de arahide; 
arahide preparate; castraveciori; chipsuri de 
cartofi cu conţinut redus de grăsime; materii 
grase pentru fabricarea grăsimilor comesti-
bile; peşte sărat; conserve de peşte; file de 
peşte; mâncăruri pe bază de peşte; peşte 
conservat; clei de peşte (ihtiocol) de uz ali-
mentar; făină de peşte pentru alimentaţie 
umană; mousse de peşte; icre de peşte, pre-
parate; carne conservată; concentrate (buli-
on); aspic de carne; carne sărată; chipsuri de 
fructe; fructe conservate în alcool; jeleuri de 
fructe; pulpă de fructe; salate de fructe; gus-
tări pe bază de fructe; creveţi, cu excepţia 
celor vii; păsări, cu excepţia celor vii; gelati-
nă; legume fierte; conserve de legume; 
mousse de legume; salate de legume; alge 
marine prăjite; heringi; homari, cu excepţia 
celor vii; dulceaţă de ghimbir; iaurt; preparate 

pentru supe de legume; unt de cacao; mă-
runtaie; chipsuri de cartofi; fulgi de cartofi; 
clătite de cartofi; brânzeturi; caviar; chefir 
(băutură din lapte); humus (pastă de năut); 
kimchi (alimente pe bază de legume fermen-
tate); măduvă de animale, de uz alimentar; 
ulei de oase comestibil; unt de cocos; ulei şi 
grăsime de cocos (de uz alimentar); nuci de 
cocos deshidratate; ulei de cocos; fructe 
gătite; lapte condensat; usturoi conservat; 
ciorbe; supe; raci, cu excepţia celor vii; cro-
chete; crustacee, cu excepţia celor vii; cu-
mâs (băutură din lapte); cheag; somon; lan-
guste, cu excepţia celor vii; ficat; pate de 
ficat; ulei din seminţe de in de uz alimentar; 
lecitină pentru uz alimentar; linte conservată; 
ulei de porumb; migdale măcinate; margari-
nă; marmeladă; midii albastre (cu excepţia 
celor vii); lapte; fermenţi de lapte pentru uz 
alimentar; băuturi preparate din lapte cu pre-
dominarea laptelui; produse lactate; shake-
uri din lapte; zer; nuci preparate; compot de 
fructe; conserve de fructe (conserve); salate 
de fructe conservate; uleiuri comestibile; 
măsline conservate; ulei de măsline comes-
tibil; ulei din sâmburi de palmier pentru uz 
alimentar; ulei de palmier alimentar; pectină 
de uz alimentar; sucuri de legume pentru 
gătit; piccalilli; murături; ciuperci conservate; 
polen preparat pentru alimentaţie; sos de 
afine (compot); lapte fermentat; brânza de 
vaci; ulei de rapiţă comestibil; ryazhenka 
(lapte fermentat); stafide; frişcă (produse 
lactate); seminţe preparate; hamsii; sardine; 
varză acră; coji de fructe; testacee, cu ex-
cepţia celor vii; jambon; frişcă bătută; ouă de 
melci pentru consum; şuncă; untură pentru 
gătit; holoturii, cu excepţia celor vii; crisalide 
de viermi de mătase, pentru alimentaţie 
umană; ulei de susan; tahini (pastă din se-
minţe de susan); smântână; boabe de soia 
conservate, de uz alimentar; lapte de soia 
(înlocuitor de lapte); seminţe de floarea soa-
relui, preparate; ulei de floarea soarelui co-
mestibil; bacon; seu comestibil; preparate 
pentru supe; ton; tofu; pastă de roşii; piure 
de roşii; suc de roşii pentru gătit; trufe con-
servate; moluşte, cu excepţia celor vii; aloe 
vera preparată pentru consum uman; cuiburi 
de păsări, comestibile; cârnaţi; cârnaţi în 
aluat; mezeluri; preparate pentru obţinerea 
bulionului; cepe (legume) conservate; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă 
comestibilă; gheaţă şi îngheţată; zahăr, mie-
re, sirop de melasă; drojdie, sare; muştar; 
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oţet, sosuri (condimente); condimente; ghea-
ţă pentru răcire; alge (condimente); anason; 
arome pentru băuturi, altele decât uleiurile 
esenţiale; arome, altele decât uleiurile esen-
ţiale; făină de grâu; arome pentru prăjituri, 
altele decât uleiurile esenţiale; praf de copt; 
patiserie; oţet de bere; agenţi de îngroşare 
pentru gătit; lianţi pentru îngheţată; flori sau 
frunze pentru utilizare ca înlocuitori de ceai; 
făină de fasole; bomboane; brioşe azime; 
biscuiţi petit-beurre; cheeseburgeri (sandvi-
şuri); ciau-ciau (condiment); chutneys (con-
dimente); cuş-cuş (gris); curry (condiment); 
cremă din ouă englezească; mousse-uri de 
desert (cofetărie); îngheţată; iced tea; produ-
se de cofetărie pe bază de arahide; esenţe 
pentru alimentaţie, cu excepţia esenţelor 
eterice şi uleiurilor esenţiale; fidea sub formă 
de panglică; produse pentru frăgezit carnea, 
de uz alimentar; plăcintă cu carne; sosuri de 
carne; fondante (cofetărie); sosuri de fructe; 
rulouri de primăvară; aluat de tort; jeleu re-
gal; jeleuri de fructe (cofetărie); crupe; arpa-
caş; orz decorticat; făină de orz; orz conca-
sat; băuturi pe bază de ceai; fulgi de cereale; 
cereale; batoane de cereale; gustări pe bază 
de cereale; amestecuri de mirodenii; cuişoa-
re (mirodenii); glucoză de uz alimentar; adi-
tivi pe bază de gluten pentru uz alimentar; 
griş; crupe de uz alimentar; ovăz concasat; 
fulgi de ovăz; crupe de ovăz; boabe de ovăz; 
halva; ghimbir (condiment); îngheţată de 
iaurt (îngheţate); arome de cafea; preparate 
vegetale folosite ca înlocuitori de cafea; bău-
turi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
cacao; zaharicale; capere; caramele; făină 
de cartofi; gumă de mestecat; biscuiţi, furse-
curi cu ciocolată; ketchup (sos); sare de bu-
cătărie; sare pentru conservarea alimentelor; 
biscuiţi crackers; ceaiuri din plante, altele 
decât cele medicinale; prăjituri; glazură de 
torturi; zarzavaturi conservate (condimente); 
amestecuri pentru tort sub formă de pulbere; 
aluat de chec; curcuma; lemn dulce (cofetă-
rie); batoane de lemn dulce (cofetărie); turtă 
dulce; seminţe de in pentru consum uman; 
porumb măcinat; porumb prăjit; fulgi de po-
rumb; crupe, făină de porumb; crupe de po-
rumb; macaroane; macarons (patiserie); mal-
toză; malţ pentru alimentaţie; biscuiţi de malţ; 
extras de malţ pentru alimentaţie; zahăr can-
del; produse de cofetărie pe bază de migda-
le; marinate; marţipan; paste de migdale; 
maioneză; apă de mare pentru gătit; alimen-
te făinoase; melasă; băuturi pe bază de ca-
fea cu lapte; băuturi pe bază de cacao cu 
lapte; băuturi pe bază de ciocolata cu lapte; 

glazură de şuncă; produse de morărit, şi 
anume făină de grâu, făină de grâu integral, 
amestec de faină, făină de secară, făină de 
secară integrală, făină de alac, griş, arpacaş, 
tărâţă, bob de porumb, orez; aluat fraged; 
nucşoară; muesli; alimente pe bază de ovăz; 
ardei roşii; mâncăruri preparate pe bază de 
tăiţei; paste; zahăr de palmier; pesmet; so-
suri pentru paste; pateuri; plăcinte; drajeuri 
romboidale (cofetărie); pesto (sos); petits 
fours (prăjituri); clătite; piper; mentă pentru 
utilizare în cofetărie; bomboane cu mentă; 
ienibahar; pizza; floricele de porumb; propo-
lis; batoane de cereale bogate în proteine; 
budinci; quiche; ravioli; prăjituri din orez; gus-
tări pe bază de orez; relish (condimente); 
gheaţă naturală sau artificială; cafea verde; 
şofran (mirodenii); produse pentru a stabiliza 
frişca; sosuri pentru salate; sandvişuri; aluat 
plămădit; ciocolată; băutură pe bază de cio-
colată; mousse de ciocolată; chimen negru; 
sare de ţelină; bulci; făină de muştar; pastă 
din boabe de soia (condiment); făină de soia; 
sos de soia; şerbeturi (îngheţată); spaghete; 
prafuri pentru îngheţată; bicarbonat de sodiu 
(bicarbonat de sodiu pentru gătit); mălai; 
amidon pentru alimente; anason în formă de 
stea; sushi; îndulcitori naturali; tabbouleh; 
tacos; făină de tapioca; aluat; fermenţi pentru 
paste; paste făinoase alimentare (paste); sos 
de roşii; torturi; tortillas; vanilie (arome); vani-
lină (înlocuitori de vanilie); vafe; cremă tartar 
pentru uz culinar; germeni de grâu pentru 
consum uman; lianţi pentru cârnaţi; mirode-
nii; preparate aromatice de uz alimentar; 
cicoare (înlocuitori de cafea); scorţişoară 
(mirodenii); gluten preparat ca produs ali-
mentar; drajeuri cu migdale; dulciuri pentru 
decorarea pomului de Crăciun; cofeturi şi 
produse din aluat fin; pesmeţi; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte produse pentru prepa-
rarea băuturilor; extracte din fructe fără alco-
ol; sucuri de fructe (băuturi nealcoolice); bău-
turi nealcoolice; băuturi nealcoolice pe bază 
de miere; băuturi din aloe vera, nealcoolice; 
aperitive nealcoolice; cidru nealcoolic; coctei-
luri pe baza de bere; must de bere; prafuri 
pentru prepararea băuturilor efervescente; 
pastile pentru prepararea băuturilor eferves-
cente; cocteiluri nealcoolice; lapte de arahide 
(băutură nealcoolică); produse pentru fabri-
carea apelor minerale; produse pentru fabri-
carea apelor gazoase; esenţe pentru fabrica-
rea băuturilor; nectaruri de fructe, nealcooli-
ce; sucuri; sucuri de legume (băuturi); extrac-
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te din hamei pentru fabricarea berii; bere din 
ghimbir; băuturi izotonice; ape carbogazoa-
se; cvas (băutură nealcoolică); limonade; 
siropuri pentru limonade; ape care conţin 
oxid de litiu; bere din malţ; must de malţ; 
lapte de migdale (băutură); orjad; ape mine-
rale (băuturi); băuturi pe bază de zer; must; 
preparate pentru fabricarea băuturilor; prepa-
rate pentru fabricarea lichiorurilor; sarsaparil-
la (băutură nealcoolică); apă Seltzer; siropuri 
pentru băuturi; smoothie; apă gazoasă (si-
fon); sorbeturi (băuturi); apă de masă; suc de 
roşii (băuturi); must de struguri nefermentat; 
ape (băuturi). 

 

(531) CFE(5) 05.13.25; 09.01.07; 09.01.08; 09.01.09; 
09.01.16; 25.01.25; 26.13.25; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 037518 
(220) 2015.08.26 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
04   - lumânări şi fitiluri pentru iluminat, inclusiv 

lumânări pentru masă, lumânări pilon, lumâ-
nări motiv, lumânări decorative, lumânări 
pentru copaci, lumânări din ceară de albine, 
lumânări aromatizate, lumânări în sticlă; feş-
tile pentru candele; fitiluri pentru lampă; lu-
mini de ceai; lumânări pentru pomul de Cră-
ciun; lumânări parfumate; petrol brut sau 
rafinat; ceară pentru iluminat; toate produse-
le sus-menţionate incluse în clasa 04; 

 

08   - tacâmuri; tacâmuri de masă, argintărie; in-
strumente acţionate manual pentru tocare, 
măcinare, presare sau deschidere; cuţite, 

deschizătoare de stridii; pioleţi pentru ghea-
ţă; cuţite de curăţat peşte; cuţite de tocat 
(unelte de mână), feliatoare de legume; cuţi-
te de cojit; cuţite de brânză (neelectrice); 
cuţite pentru pizza (neelectrice); satâre (cuţi-
te); cuţite pentru patiserie; cleşti; toate pro-
dusele sus-menţionate incluse în clasa 08; 

 

11   - aparate de iluminat; lămpi; becuri; lămpi 
electrice; ghirlande de lumini pentru scopuri 
decorative; lămpi fluorescente pentru ilumi-
nat; lămpi fluorescente în scopuri decorative; 
lanterne electrice; aparate de iluminat pe 
baza de diode emiţătoare de lumină (LED), 
lămpi cu LED şi lumini LED (incluse în clasa 
11) şi părţi ale acestora; lumânări electrice; 
lumânări cu LED; lumini de ceai cu LED; 
părţi ale tuturor produselor menţionate; 

 

16   - şerveţele de masă şi suporturi pentru pahare 
din hârtie sau carton; ornamente şi decoraţi-
uni din hârtie şi/sau carton; şerveţele din 
hârtie; şervete de bucătărie din hârtie; lenje-
rie de masă din hârtie; insigne din hârtie sau 
carton; produse din hârtie ca înlocuitori de 
textile, şi anume şerveţele de masă, prosoa-
pe, feţe de masă, prosoape de ceai şi role de 
bucătărie; toate produsele sus-menţionate 
incluse în clasa 16; 

 

20   - dopuri de ceramică pentru butelii; obiecte de 
artă, ornamente şi decoraţiuni festive din 
lemn şi materiale plastice; 

 

21   - sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte 
clase; coşuri de uz casnic; căni; deschizătoa-
re de sticle; porţelan fin, cristal; ceramică, 
obiecte de artă din lut (teracotă), produse din 
porţelan fin; sticle; farfurii; planşete de pâine; 
tăvi (platouri de servit); forme de prăjituri; 
forme de vafe; stingătoare de lumânări; inele 
pentru lumânări; candelabre (sfeşnice); cutii 
pentru caramele; obiecte de artă din porţe-
lan, vase de porţelan fin; beţişoare (ustensile 
de bucătărie); platouri (ustensile de masă); 
mixere pentru cocteiluri; filtre de cafea; râşni-
ţe de cafea; cafetiere; servicii de cafea; vase 
de cafea; frigărui (ţepuşe metalice); recipien-
te pentru gheaţă, dispozitive portabile de 
răcire; dispozitive de răcire a alimentelor, 
care conţin lichide de uz menajer; tirbuşoa-
ne; cupe; planşete de tăiat pentru bucătărie, 
şi anume decantoare; sticle pentru băutură, 
pahare, recipiente, vase pentru băuturi; oua-
re; răzătoare; recipiente termoizolante; vase 
termice; forme pentru cuburi de gheaţă; sta-
cane; suporturi pentru cuţite; plăci rotative cu 
compartimente; servicii de lichior; recipiente 
pentru alimente; suporturi pentru lista de 
meniuri; linguri de amestecat; suporturi pen-
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tru şerveţele; inele pentru şerveţele; platouri 
din hârtie; cuţite pentru produse de patiserie; 
râşniţe de sare şi piper; solniţe; solniţe de 
piper; distribuitoare de zahăr; farfurioare; 
platouri de uz casnic şi pentru ustensile de 
bucătărie; servicii de condimente; figurine din 
porţelan, pământ ars sau din sticlă; statuete 
din porţelan, pământ ars sau din sticlă; filtre 
pentru menaj; veselă şi tacâmuri; căni cu 
capac; infuzoare sferice de ceai; cutii pentru 
ceai; infuzoare de ceai; servicii de ceai; ceai-
nice; suporturi pentru scobitori, altele decât 
cele din metale preţioase; scobitori; tăvi pen-
tru uz menajer; suporturi; vaze; obiecte de 
artă din porţelan, pământ ars sau din sticlă; 
ornamente decorative pentru ferestre sau uşi 
din ceramică, porţelan fin, sticlă, cristal, ce-
ramică, pământ ars sau din porţelan; cutii 
sau recipiente pentru depozitarea alimentelor 
(altele decât cele din metale preţioase); sticle 
frigorifice; recipiente din sticlă; untiere; untie-
re cu capac; sacoşe şi lăzi frigorifice, portabi-
le, neelectrice; borcane pentru prăjiturele; 
flacoane de vacuum; mixere manuale (mixe-
re pentru prepararea cocteilurilor); filtre de 
ceai, altele decât cele din metale preţioase; 
recipiente pentru menaj, recipiente pentru 
condimente; vase pentru prepararea coctei-
lurilor; agitatoare de cocteiluri; farfurii de uni-
că folosinţă; sticle pentru băuturi pentru călă-
torii; paie pentru băuturi; ceşti din hârtie şi 
din plastic; învelitori de ceainice; urcioare 
pentru lapte şi smântână; carafe; beţişoare 
pentru coctail; ustensile de bucătărie, în spe-
cial platouri pentru tort şi feliatoare, platouri 
pentru servirea salatelor, linguri mari, spatu-
le, spatule-palete, linguri pentru malaxare, 
polonice de bucătărie, linguri pentru spaghe-
te, măsurătoare de spaghete; etajere (plato-
uri aranjate la diferite nivele); dispozitive pen-
tru răcirea sticlei şi cupelor de şampanie; 
sticle izolante; cârpe de curăţat; mănuşi pen-
tru cuptor; toate produsele sus-menţionate 
incluse în clasa 21; 

 

24   - feţe de masă; şerveţele; învelitori din materi-
ale textile pentru mobile; învelitori din materi-
ale plastice pentru mobile; lenjerie de casă; 
şervete; materiale plastice ca înlocuitori de 
ţesături; suporturi de carafe (lenjerie de ma-
să); şerveţele de masă; învelitori din materia-
le textile pentru suporturi de şerveţele şi pro-
soape; suporturi (lenjerie de masă); feţe de 
masă (cu excepţia celor din hârtie); pânză 
pentru strecurat brânză; huse de protecţie 
pentru mobile; batiste din materiale textile; 
şervete înguste de masă; şervete de bucătă- 
 

rie din materiale textile; toate produsele sus-
menţionate incluse în clasa 24; 

 

25   - şorţuri. 
 

(531) CFE(5) 05.13.25; 09.01.07; 09.01.08; 09.01.09; 
09.01.16; 25.01.25; 26.13.25; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 037519 
(220) 2015.08.26 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; sos ajvar (ardei conser-
vaţi); proteine din lapte; extracte din zarzava-
turi pentru produse alimentare; alginate ali-
mentare; lichior de ouă (nealcoolic); piure de 
mere; stridii, cu excepţia celor vii; caltaboşi 
(cârnaţi); fasole în conserve; bulion; concen-
trate pentru supă; amestecuri cu conţinut de 
grăsimi pentru tartine; unt; cremă de unt; 
curmale; lapte bătut; gălbenuş de ou; prafuri 
de ouă; albumină pentru uz culinar; albuş de 
ou; mazăre conservată; unt de arahide; ara-
hide preparate; castraveciori; chipsuri de 
cartofi cu conţinut redus de grăsime; materii 
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibi-
le; peşte sărat; conserve de peşte; file de 
peşte; mâncăruri pe bază de peşte; peşte 
conservat; clei de peşte (ihtiocol) de uz ali-
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mentar; făină de peşte pentru alimentaţie 
umană; mousse de peşte; icre de peşte, pre-
parate; carne conservată; concentrate (buli-
on); aspic de carne; carne sărată; chipsuri de 
fructe; fructe conservate în alcool; jeleuri de 
fructe; pulpă de fructe; salate de fructe; gus-
tări pe bază de fructe; creveţi, cu excepţia 
celor vii; păsări, cu excepţia celor vii; gelati-
nă; legume fierte; conserve de legume; 
mousse de legume; salate de legume; alge 
marine prăjite; heringi; homari, cu excepţia 
celor vii; dulceaţă de ghimbir; iaurt; preparate 
pentru supe de legume; unt de cacao; mă-
runtaie; chipsuri de cartofi; fulgi de cartofi; 
clătite de cartofi; brânzeturi; caviar; chefir 
(băutură din lapte); humus (pastă de năut); 
kimchi (alimente pe bază de legume fermen-
tate); măduvă de animale, de uz alimentar; 
ulei de oase comestibil; unt de cocos; ulei şi 
grăsime de cocos (de uz alimentar); nuci de 
cocos deshidratate; ulei de cocos; fructe 
gătite; lapte condensat; usturoi conservat; 
ciorbe; supe; raci, cu excepţia celor vii; cro-
chete; crustacee, cu excepţia celor vii; cu-
mâs (băutură din lapte); cheag; somon; lan-
guste, cu excepţia celor vii; ficat; pate de 
ficat; ulei din seminţe de in de uz alimentar; 
lecitină pentru uz alimentar; linte conservată; 
ulei de porumb; migdale măcinate; margari-
nă; marmeladă; midii albastre (cu excepţia 
celor vii); lapte; fermenţi de lapte pentru uz 
alimentar; băuturi preparate din lapte cu pre-
dominarea laptelui; produse lactate; shake-
uri din lapte; zer; nuci preparate; compot de 
fructe; conserve de fructe (conserve); salate 
de fructe conservate; uleiuri comestibile; 
măsline conservate; ulei de măsline comes-
tibil; ulei din sâmburi de palmier pentru uz 
alimentar; ulei de palmier alimentar; pectină 
de uz alimentar; sucuri de legume pentru 
gătit; piccalilli; murături; ciuperci conservate; 
polen preparat pentru alimentaţie; sos de 
afine (compot); lapte fermentat; brânza de 
vaci; ulei de rapiţă comestibil; ryazhenka 
(lapte fermentat); stafide; frişcă (produse 
lactate); seminţe preparate; hamsii; sardine; 
varză acră; coji de fructe; testacee, cu ex-
cepţia celor vii; jambon; frişcă bătută; ouă de 
melci pentru consum; şuncă; untură pentru 
gătit; holoturii, cu excepţia celor vii; crisalide 
de viermi de mătase, pentru alimentaţie 
umană; ulei de susan; tahini (pastă din se-
minţe de susan); smântână; boabe de soia 
conservate, de uz alimentar; lapte de soia 
(înlocuitor de lapte); seminţe de floarea soa-
relui, preparate; ulei de floarea soarelui co-
mestibil; bacon; seu comestibil; preparate 

pentru supe; ton; tofu; pastă de roşii; piure 
de roşii; suc de roşii pentru gătit; trufe con-
servate; moluşte, cu excepţia celor vii; aloe 
vera preparată pentru consum uman; cuiburi 
de păsări, comestibile; cârnaţi; cârnaţi în 
aluat; mezeluri; preparate pentru obţinerea 
bulionului; cepe (legume) conservate; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă 
comestibilă; gheaţă şi îngheţată; zahăr, mie-
re, sirop de melasă; drojdie, sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); condimente; ghea-
ţă pentru răcire; alge (condimente); anason; 
arome pentru băuturi, altele decât uleiurile 
esenţiale; arome, altele decât uleiurile esen-
ţiale; făină de grâu; arome pentru prăjituri, 
altele decât uleiurile esenţiale; praf de copt; 
patiserie; oţet de bere; agenţi de îngroşare 
pentru gătit; lianţi pentru îngheţată; flori sau 
frunze pentru utilizare ca înlocuitori de ceai; 
făină de fasole; bomboane; brioşe azime; 
biscuiţi petit-beurre; cheeseburgeri (sandvi-
şuri); ciau-ciau (condiment); chutneys (con-
dimente); cuş-cuş (gris); curry (condiment); 
cremă din ouă englezească; mousse-uri de 
desert (cofetărie); îngheţată; iced tea; produ-
se de cofetărie pe bază de arahide; esenţe 
pentru alimentaţie, cu excepţia esenţelor 
eterice şi uleiurilor esenţiale; fidea sub formă 
de panglică; produse pentru frăgezit carnea, 
de uz alimentar; plăcintă cu carne; sosuri de 
carne; fondante (cofetărie); sosuri de fructe; 
rulouri de primăvară; aluat de tort; jeleu re-
gal; jeleuri de fructe (cofetărie); crupe; arpa-
caş; orz decorticat; făină de orz; orz conca-
sat; băuturi pe bază de ceai; fulgi de cereale; 
cereale; batoane de cereale; gustări pe bază 
de cereale; amestecuri de mirodenii; cuişoa-
re (mirodenii); glucoză de uz alimentar; adi-
tivi pe bază de gluten pentru uz alimentar; 
griş; crupe de uz alimentar; ovăz concasat; 
fulgi de ovăz; crupe de ovăz; boabe de ovăz; 
halva; ghimbir (condiment); îngheţată de 
iaurt (îngheţate); arome de cafea; preparate 
vegetale folosite ca înlocuitori de cafea; bău-
turi pe bază de cafea; băuturi pe bază de 
cacao; zaharicale; capere; caramele; făină 
de cartofi; gumă de mestecat; biscuiţi, furse-
curi cu ciocolată; ketchup (sos); sare de bu-
cătărie; sare pentru conservarea alimentelor; 
biscuiţi crackers; ceaiuri din plante, altele 
decât cele medicinale; prăjituri; glazură de 
torturi; zarzavaturi conservate (condimente); 
amestecuri pentru tort sub formă de pulbere; 
aluat de chec; curcuma; lemn dulce (cofetă-
rie); batoane de lemn dulce (cofetărie); turtă 
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dulce; seminţe de in pentru consum uman; 
porumb măcinat; porumb prăjit; fulgi de po-
rumb; crupe, făină de porumb; crupe de po-
rumb; macaroane; macarons (patiserie); mal-
toză; malţ pentru alimentaţie; biscuiţi de malţ; 
extras de malţ pentru alimentaţie; zahăr can-
del; produse de cofetărie pe bază de migda-
le; marinate; marţipan; paste de migdale; 
maioneză; apă de mare pentru gătit; alimen-
te făinoase; melasă; băuturi pe bază de ca-
fea cu lapte; băuturi pe bază de cacao cu 
lapte; băuturi pe bază de ciocolata cu lapte; 
glazură de şuncă; produse de morărit, şi 
anume făină de grâu, făină de grâu integral, 
amestec de faină, făină de secară, făină de 
secară integrală, făină de alac, griş, arpacaş, 
tărâţă, bob de porumb, orez; aluat fraged; 
nucşoară; muesli; alimente pe bază de ovăz; 
ardei roşii; mâncăruri preparate pe bază de 
tăiţei; paste; zahăr de palmier; pesmet; so-
suri pentru paste; pateuri; plăcinte; drajeuri 
romboidale (cofetărie); pesto (sos); petits 
fours (prăjituri); clătite; piper; mentă pentru 
utilizare în cofetărie; bomboane cu mentă; 
ienibahar; pizza; floricele de porumb; propo-
lis; batoane de cereale bogate în proteine; 
budinci; quiche; ravioli; prăjituri din orez; gus-
tări pe bază de orez; relish (condimente); 
gheaţă naturală sau artificială; cafea verde; 
şofran (mirodenii); produse pentru a stabiliza 
frişca; sosuri pentru salate; sandvişuri; aluat 
plămădit; ciocolată; băutură pe bază de cio-
colată; mousse de ciocolată; chimen negru; 
sare de ţelină; bulci; făină de muştar; pastă 
din boabe de soia (condiment); făină de soia; 
sos de soia; şerbeturi (îngheţată); spaghete; 
prafuri pentru îngheţată; bicarbonat de sodiu 
(bicarbonat de sodiu pentru gătit); mălai; 
amidon pentru alimente; anason în formă de 
stea; sushi; îndulcitori naturali; tabbouleh; 
tacos; făină de tapioca; aluat; fermenţi pentru 
paste; paste făinoase alimentare (paste); sos 
de roşii; torturi; tortillas; vanilie (arome); vani-
lină (înlocuitori de vanilie); vafe; cremă tartar 
pentru uz culinar; germeni de grâu pentru 
consum uman; lianţi pentru cârnaţi; mirode-
nii; preparate aromatice de uz alimentar; 
cicoare (înlocuitori de cafea); scorţişoară 
(mirodenii); gluten preparat ca produs ali-
mentar; drajeuri cu migdale; dulciuri pentru 
decorarea pomului de Crăciun; cofeturi şi 
produse din aluat fin; pesmeţi; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte produse pentru prepa-
rarea băuturilor; extracte din fructe fără alco-
ol; sucuri de fructe (băuturi nealcoolice); bău-

turi nealcoolice; băuturi nealcoolice pe bază 
de miere; băuturi din aloe vera, nealcoolice; 
aperitive nealcoolice; cidru nealcoolic; coctei-
luri pe baza de bere; must de bere; prafuri 
pentru prepararea băuturilor efervescente; 
pastile pentru prepararea băuturilor eferves-
cente; cocteiluri nealcoolice; lapte de arahide 
(băutură nealcoolică); produse pentru fabri-
carea apelor minerale; produse pentru fabri-
carea apelor gazoase; esenţe pentru fabrica-
rea băuturilor; nectaruri de fructe, nealcooli-
ce; sucuri; sucuri de legume (băuturi); extrac-
te din hamei pentru fabricarea berii; bere din 
ghimbir; băuturi izotonice; ape carbogazoa-
se; cvas (băutură nealcoolică); limonade; 
siropuri pentru limonade; ape care conţin 
oxid de litiu; bere din malţ; must de malţ; 
lapte de migdale (băutură); orjad; ape mine-
rale (băuturi); băuturi pe bază de zer; must; 
preparate pentru fabricarea băuturilor; prepa-
rate pentru fabricarea lichiorurilor; sarsapa-
rilla (băutură nealcoolică); apă Seltzer; siro-
puri pentru băuturi; smoothie; apă gazoasă 
(sifon); sorbeturi (băuturi); apă de masă; suc 
de roşii (băuturi); must de struguri nefermen-
tat; ape (băuturi). 

 

(531) CFE(5) 19.08.07; 24.03.07; 24.03.17; 26.01.10; 
26.01.11; 26.04.11; 26.04.12; 26.04.18; 27.01.01; 
27.01.02. 

 

 
 
(210) 037520 
(220) 2015.08.26 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
04   - lumânări şi fitiluri pentru iluminat, inclusiv 

lumânări pentru masă, lumânări pilon, lumâ-
nări motiv, lumânări decorative, lumânări 
pentru copaci, lumânări din ceară de albine, 
lumânări aromatizate, lumânări în sticlă; feş-
tile pentru candele; fitiluri pentru lampă; lu-
mini de ceai; lumânări pentru pomul de Cră-
ciun; lumânări parfumate; petrol brut sau 
rafinat; ceară pentru iluminat; toate produse-
le sus-menţionate incluse în clasa 04; 

 

08   - tacâmuri; tacâmuri de masă, argintărie; in-
strumente acţionate manual pentru tocare, 
măcinare, presare sau deschidere; cuţite, 
deschizătoare de stridii; pioleţi pentru ghea-
ţă; cuţite de curăţat peşte; cuţite de tocat 
(unelte de mână), feliatoare de legume; cuţi-
te de cojit; cuţite de brânză (neelectrice); 
cuţite pentru pizza (neelectrice); satâre (cuţi-
te); cuţite pentru patiserie; cleşti; toate pro-
dusele sus-menţionate incluse în clasa 08; 

 

11   - aparate de iluminat; lămpi; becuri; lămpi 
electrice; ghirlande de lumini pentru scopuri 
decorative; lămpi fluorescente pentru ilumi-
nat; lămpi fluorescente în scopuri decorative; 
lanterne electrice; aparate de iluminat pe 
baza de diode emiţătoare de lumină (LED), 
lămpi cu LED şi lumini LED (incluse în clasa 
11) şi părţi ale acestora; lumânări electrice; 
lumânări cu LED; lumini de ceai cu LED; 
părţi ale tuturor produselor menţionate; 

 

16   - şerveţele de masă şi suporturi pentru pahare 
din hârtie sau carton; ornamente şi decoraţi-
uni din hârtie şi/sau carton; şerveţele din 
hârtie; şervete de bucătărie din hârtie; lenje-
rie de masă din hârtie; insigne din hârtie sau 
carton; produse din hârtie ca înlocuitori de 
textile, şi anume şerveţele de masă, prosoa-
pe, feţe de masă, prosoape de ceai şi role de 
bucătărie; toate produsele sus-menţionate 
incluse în clasa 16; 

 

20   - dopuri de ceramică pentru butelii; obiecte de 
artă, ornamente şi decoraţiuni festive din 
lemn şi materiale plastice; 

 

21   - sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte 
clase; coşuri de uz casnic; căni; deschizătoa-
re de sticle; porţelan fin, cristal; ceramică, 
obiecte de artă din lut (teracotă), produse din 
porţelan fin; sticle; farfurii; planşete de pâine; 
tăvi (platouri de servit); forme de prăjituri; 
forme de vafe; stingătoare de lumânări; inele 
pentru lumânări; candelabre (sfeşnice); cutii 
pentru caramele; obiecte de artă din porţe-
lan, vase de porţelan fin; beţişoare (ustensile 
de bucătărie); platouri (ustensile de masă); 
mixere pentru cocteiluri; filtre de cafea; râşni-

ţe de cafea; cafetiere; servicii de cafea; vase 
de cafea; frigărui (ţepuşe metalice); recipien-
te pentru gheaţă, dispozitive portabile de 
răcire; dispozitive de răcire a alimentelor, 
care conţin lichide de uz menajer; tirbuşoa-
ne; cupe; planşete de tăiat pentru bucătărie, 
şi anume decantoare; sticle pentru băutură, 
pahare, recipiente, vase pentru băuturi; oua-
re; răzătoare; recipiente termoizolante; vase 
termice; forme pentru cuburi de gheaţă; 
stacane; suporturi pentru cuţite; plăci rotative 
cu compartimente; servicii de lichior; recipi-
ente pentru alimente; suporturi pentru lista 
de meniuri; linguri de amestecat; suporturi 
pentru şerveţele; inele pentru şerveţele; pla-
touri din hârtie; cuţite pentru produse de pati-
serie; râşniţe de sare şi piper; solniţe; solniţe 
de piper; distribuitoare de zahăr; farfurioare; 
platouri de uz casnic şi pentru ustensile de 
bucătărie; servicii de condimente; figurine din 
porţelan, pământ ars sau din sticlă; statuete 
din porţelan, pământ ars sau din sticlă; filtre 
pentru menaj; veselă şi tacâmuri; căni cu 
capac; infuzoare sferice de ceai; cutii pentru 
ceai; infuzoare de ceai; servicii de ceai; 
ceainice; suporturi pentru scobitori, altele 
decât cele din metale preţioase; scobitori; 
tăvi pentru uz menajer; suporturi; vaze; 
obiecte de artă din porţelan, pământ ars sau 
din sticlă; ornamente decorative pentru 
ferestre sau uşi din ceramică, porţelan fin, 
sticlă, cristal, ceramică, pământ ars sau din 
porţelan; cutii sau recipiente pentru depozita-
rea alimentelor (altele decât cele din metale 
preţioase); sticle frigorifice; recipiente din 
sticlă; untiere; untiere cu capac; sacoşe şi 
lăzi frigorifice, portabile, neelectrice; borcane 
pentru prăjiturele; flacoane de vacuum; mixe-
re manuale (mixere pentru prepararea coc-
teilurilor); filtre de ceai, altele decât cele din 
metale preţioase; recipiente pentru menaj, 
recipiente pentru condimente; vase pentru 
prepararea cocteilurilor; agitatoare de coctei-
luri; farfurii de unică folosinţă; sticle pentru 
băuturi pentru călătorii; paie pentru băuturi; 
ceşti din hârtie şi din plastic; învelitori de 
ceainice; urcioare pentru lapte şi smântână; 
carafe; beţişoare pentru coctail; ustensile de 
bucătărie, în special platouri pentru tort şi 
feliatoare, platouri pentru servirea salatelor, 
linguri mari, spatule, spatulepalete, linguri 
pentru malaxare, polonice de bucătărie, lin-guri 
pentru spaghete, măsurătoare de spaghete; 
etajere (platouri aranjate la diferite nivele); 
dispozitive pentru răcirea sticlei şi cupelor de 
şampanie; sticle izolante; cârpe de curăţat; 
mănuşi pentru cuptor; toate produsele sus-
menţionate incluse în clasa 21; 
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24   - feţe de masă; şerveţele; învelitori din mate-
riale textile pentru mobile; învelitori din mate-
riale plastice pentru mobile; lenjerie de casă; 
şervete; materiale plastice ca înlocuitori de 
ţesături; suporturi de carafe (lenjerie de ma-
să); şerveţele de masă; învelitori din materia-
le textile pentru suporturi de şerveţele şi pro-
soape; suporturi (lenjerie de masă); feţe de 
masă (cu excepţia celor din hârtie); pânză 
pentru strecurat brânză; huse de protecţie 
pentru mobile; batiste din materiale textile; 
şervete înguste de masă; şervete de bucătă-
rie din materiale textile; toate produsele sus-
menţionate incluse în clasa 24; 

 

25   - şorţuri. 
 

(531) CFE(5) 19.08.07; 24.03.07; 24.03.17; 26.01.10; 
26.01.11; 26.04.11; 26.04.12; 26.04.18; 27.01.01; 
27.01.02. 

 

 
 
(210) 037575 
(220) 2015.09.10 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - ţigări, inclusiv ţigarete; tutun; produse de 

tutun; brichete, chibrituri; articole pentru fu-
mători. 

 

 

 
 
(210) 037590 
(220) 2015.09.14 
(730) Skechers U.S.A., Inc. II,  

corpora ţie din statul Delaware, US 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan 
Beach, California 90266, Statele Unite ale 
Americii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
25   - încălţăminte şi îmbrăcăminte. 
 

(531) CFE(5) 27.05.03; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 037591 
(220) 2015.09.14 
(730) Skechers U.S.A., Inc. II,  

corpora ţie din statul Delaware, US 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
California 90266, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
25   - încălţăminte şi îmbrăcăminte. 
 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.12; 26.04.18; 26.11.13; 
27.05.21. 

 

 
 
(210) 037592 
(220) 2015.09.14 
(730) Skechers U.S.A., Inc. II, corpora ţie din 

statul Delaware, US  
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
California 90266, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
25   - încălţăminte şi îmbrăcăminte. 
 

(531) CFE(5) 26.11.08; 26.11.13; 27.05.21. 
 

 
 
(210) 037593 
(220) 2015.09.14 
(730) Skechers U.S.A., Inc. II,  

corpora ţie din statul Delaware, US 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
California 90266, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
35   - servicii de vânzare cu amănuntul a încălţă-

mintei şi îmbrăcămintei, servicii de vânzare 
on-line cu amănuntul a încălţămintei şi îm-
brăcămintei. 

 

 
 
(210) 037647 
(220) 2015.09.20 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-
tori, tipografi şi artişti. 

 

(210) 037680 
(220) 2015.10.01 
(310) 30 2015 043 914 
(320) 2015.06.20 
(330) DE 
(730) HUGO BOSS Trade Mark Management 

GmbH & Co. KG, DE 
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru mat, negru lucios, 

auriu. 
(511) NCL(10-2015) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, pre-

parate pentru îngrijirea corpului  şi de frumu-
seţe, loţiuni pentru păr; produse pentru îngri-
jirea dinţilor. 

 

(531) CFE(5) 19.03.01; 19.03.15; 26.04.16; 27.05.03; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 037682 
(220) 2015.10.01 
(310) 30 2015 043 349 
(320) 2015.06.16 
(330) DE 
(730) HUGO BOSS Trade Mark Management 

GmbH & Co. KG, DE 
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen,  
Germania 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: argintiu, chihlimbariu. 
(511) NCL(10-2015) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, pre-

parate pentru îngrijirea corpului şi de frumu-
seţe, loţiuni pentru păr; produse pentru îngri-
jirea dinţilor. 

 

(531) CFE(5) 19.03.01; 19.03.15; 19.07.01; 19.07.25; 
27.05.03; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 037725 
(220) 2015.10.13 
(310) 2015 32085 
(320) 2015.04.15 
(330) AZ 
(730) Yunnan Tobacco International Co., Ltd, 

CN 
6 Shibo Road, Kunming, Yunnan, China 

(540)  
 
 

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

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

 

 

(210) 037726 
(220) 2015.10.13 
(310) AM 2015 81761 
(320) 2015.04.22 
(330) GE 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

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

(540)  
 
 

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

negru. 
(511) NCL(10-2015) 
(320) 2015.04.22 
 

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

 

(220) 2015.10.13 
 

34   - ţigări. 
 

(531) CFE(5) 10.01.01; 10.01.05; 26.03.23; 29.01.14. 
 

 
 
(210) 037727 
(220) 2015.10.13 
(310) AM 2015 81760 
(320) 2015.04.22 
(330) GE 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

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

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, argintiu. 
(511) NCL(10-2015) 
(320) 2015.04.22 
 

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

 

(220) 2015.10.13 
 

34   - ţigări. 
 

(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.24; 25.05.01; 25.07.20; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 037735 
(220) 2015.10.12 
(730) PROZELIT S.R.L.,  

firm ă ştiin ţific ă de produc ţie, MD 
Bd. Moscova nr. 12, ap. 19,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare. 

 
 
 
(210) 037744 
(220) 2015.10.16 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
(210) 037745 
(220) 2015.10.16 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 
 
(210) 037746 
(220) 2015.10.16 
(730) CEPOI Victor, MD  

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

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 037748 
(220) 2015.10.16 
(730) TOP SHOP INTERNATIONAL SA, CH  

Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, Elveţia 
(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului. 
 

 

 
 
(210) 037753 
(220) 2015.10.19 
(730) GRINSHPUN Emmanuil, MD  

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 11, 
ap. 37,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri mone-

tare; afaceri imobiliare. 
 

 

(210) 037769 
(220) 2015.10.22 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.20. 
 

 
 
(210) 037770 
(220) 2015.10.22 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
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(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2015) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.07.10. 
 

 
 
(210) 037771 
(220) 2015.10.22 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.10. 
 

 
 
(210) 037772 
(220) 2015.10.22 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 19.07.02; 19.07.17. 
 

 
 
(210) 037773 
(220) 2015.10.22 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
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(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2015) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.09. 
 

 
 
(210) 037785 
(220) 2015.10.26 
(730) MOLDRETAIL GROUP S.R.L., MD  

Şos. Munceşti nr. 121,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, păsări şi vânat; extracte din carne, 

mezeluri. 
 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.11; 02.09.12; 02.09.15; 
09.07.19; 27.05.03; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037786 
(220) 2015.10.26 
(730) MOLDRETAIL GROUP S.R.L., MD  

Şos. Munceşti nr. 121,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne, mezeluri. 
 

(531) CFE(5) 01.03.08; 03.04.01; 03.04.02; 06.19.01; 
06.19.09; 25.01.06; 27.05.01; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 037795 
(220) 2015.10.26 
(730) FLORENI, societate pe ac ţiuni de selec ţie 

şi hibridizare a p ăsărilor, MD  
MD-6521, Floreni, Anenii Noi, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Magazin de firmă", "Avicola Floreni", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de lobbysm în scopuri comerciale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tempo-
rară. 

 

(531) CFE(5) 03.07.03; 03.07.24; 08.07.11; 26.01.15; 
26.01.21; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 037796 
(220) 2015.10.26 
(730) FLORENI, societate pe ac ţiuni de selec ţie 

şi hibridizarea p ăsărilor, MD  
MD-6521, Floreni, Anenii Noi, Republica 
Moldova 
 
 
 
 



MĂRCI  MD - BOPI 1/2016 

 61

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Avicola Floreni", "fondat 1972", 
"imaginea puiului", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de lobbysm în scopuri comerciale; 

 

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

 

(531) CFE(5) 03.07.03; 03.07.24; 27.05.01; 27.07.11; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 037807 
(220) 2015.10.26 
(730) IMPERIAL DENT S.R.L., MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 58, ap. 41,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(10-2015) 
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) 01.13.01; 01.13.10; 02.09.10; 24.09.16; 
24.09.20; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 037822 
(220) 2015.10.30 
(730) Bayer Consumer Care AG, CH  

Peter Merian-Strasse 84, 4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

 

 
 
(210) 037823 
(220) 2015.10.30 
(730) Bayer Consumer Care AG, CH  

Peter Merian-Strasse 84, 4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

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

deschis, verde, verde-deschis. 
(511) NCL(10-2015) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 01.15.11; 06.19.01; 06.19.11; 27.05.01; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 037824 
(220) 2015.10.30 
(730) Bayer Consumer Care AG, CH  

Peter Merian-Strasse 84, 4002 Basel, Elveţia 
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(540)  
 
 

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

deschis, verde, verde-deschis. 
(511) NCL(10-2015) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 01.15.11; 06.19.01; 06.19.11; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 037849 
(220) 2015.11.03 
(730) IGNATIEV Vadim, MD  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, deco-
ratori. 

 

(531) CFE(5) 27.05.03. 
 

 
 
(210) 037855 
(220) 2015.11.04 
(310) 86/643,888; 86/643,897 
(320) 2015.05.28 
(330) US   
(730) Igloo Products Corp., US 

777 Igloo Road, Katy, TEXAS 77494, Statele 
Unite ale Americii 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
(320) 2015.05.28 
 

18   - rucsacuri; 
 

21   - recipiente portabile pentru gheaţă, alimente 
şi băuturi, şi părţi ale acestora; de uz casnic; 
dispozitive portabile pentru răcirea băuturilor 
şi apei; seturi pentru masa de prânz ce con-
stau din recipiente portabile cu unul sau mai 
multe recipiente utilitare mai mici, cum ar fi 
cutii din plastic pentru sandvişuri şi sticle, 
toate pentru depozitarea temporară a alimen-
telor, băuturilor sau altor lichide consumabile; 
sticle frigorifice comercializate fără conţinut; 
recipiente termoizolante pentru recipiente, 
pentru alimente, băuturi şi apă; frigidere por-
tabile neelectrice. 

 

 

 
 
(210) 037870 
(220) 2015.11.10 
(730) MAGDALINAS S.R.L., MD  

Str. Korolenko nr. 6,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

(531) CFE(5) 06.07.08; 06.19.16; 25.01.06; 26.01.15; 
26.01.16; 26.01.19. 
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(210) 037871 
(220) 2015.11.10 
(730) MAGDALINAS S.R.L., MD  

Str. Korolenko nr. 6,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

(531) CFE(5) 02.01.11; 25.01.06; 25.01.14; 25.01.19. 
 

 
 
(210) 037890 
(220) 2015.11.17 
(730) Gulf International Lubricants, Ltd., BM  

Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton 
HM 12, Bermude 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(591) Culori revendicate: oranj, alb, albastru-închis. 
(511) NCL(10-2015) 
35   - servicii de comerţ cu amănuntul a produselor 

petroliere prin intermediul staţiilor de 
alimentare cu combustibil, inclusiv comerţul 
cu amănuntul a combustibilului pentru 
motoare, uleiurilor pentru motoare, 
lubrifianţilor, produselor şi accesoriilor pentru 
automobile, produselor alimentare şi 
produselor necesare călătorilor; strângerea 
la un loc, în beneficiul terţilor, a 
combustibilului pentru motoare, uleiurilor, 
lubrifianţilor, şi accesoriilor pentru automo-
bile, şi a unei varietăţi de produse alimentare 
şi a produselor necesare călătorilor, ceea ce 
permite consumatorilor să vadă şi să procure 
în mod comod aceste produse de la staţiile 
de alimentare cu combustibil. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.20; 26.02.07; 26.07.05; 
27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 037891 
(220) 2015.11.17 
(730) Gulf International Lubricants, Ltd., BM  

Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton 
HM 12, Bermude 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
35   - servicii de comerţ cu amănuntul a produselor 

petroliere prin intermediul staţiilor de alimen-
tare cu combustibil, inclusiv comerţul cu 
amănuntul a combustibilului pentru motoare, 
uleiurilor pentru motoare, lubrifianţilor, pro-
duselor şi accesoriilor pentru automobile, 
produselor alimentare şi a produselor nece-
sare călătorilor; strângerea la un loc, în 
beneficiul terţilor, a combustibilului pentru 
motoare, uleiurilor, lubrifianţilor, şi accesoriilor 
pentru automobile, şi a unei varietăţi de pro-
duse alimentare şi a produselor necesare 
călătorilor, ceea ce permite consumatorilor 
să vadă şi să procure în mod comod aceste 
produse de la staţiile de alimentare cu 
combustibil. 
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(210) 037895 
(220) 2015.11.16 
(730) GHEORGHIŢĂ Ion, MD  

MD-4434, Răciula, Călăraşi, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 15.09.11; 16.01.08; 24.17.25; 27.03.15; 
27.05.17. 

 

 
 
(210) 037898 
(220) 2015.11.18 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

 

 
 
(210) 037899 
(220) 2015.11.18 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(10-2015) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

 

 
 
(210) 037900 
(220) 2015.11.18 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

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

 

 

 
 
(210) 037915 
(220) 2015.11.17 
(730) Intercept Pharmaceuticals, Inc.,  

corpora ţie din statul Delaware, US 
450 W. 15th Street, Suite 505, New York, 
New York 10011, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice utilizate pentru trata-

rea bolilor cronice ale ficatului şi bolilor intes-
tinale. 

 

 

 
 
(210) 037916 
(220) 2015.11.17 
(730) Intercept Pharmaceuticals, Inc.,  

corpora ţie din statul Delaware, US 
450 W. 15th Street, Suite 505, New York, 
New York 10011, Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - preparate farmaceutice utilizate pentru trata-

rea bolilor cronice ale ficatului şi bolilor intes-
tinale. 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.07; 26.04.09; 27.05.08. 
 
 
 
(210) 037917 
(220) 2015.11.17 
(730) Intercept Pharmaceuticals, Inc.,  

corpora ţie din statul Delaware, US 
450 W. 15th Street, Suite 505, New York, 
New York 10011, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - preparate farmaceutice utilizate pentru trata-

rea bolilor cronice ale ficatului şi bolilor intes-
tinale. 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.07; 26.04.09; 27.05.08. 
 
 
 
(210) 037929 
(220) 2015.11.20 
(730) Instagram, LLC, US  

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

(540)  
 
 

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

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-

rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

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

 

38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

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

 

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

 

 
 
(210) 037940 
(220) 2015.11.23 
(730) PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL, MD  

Calea Ieşilor nr. 6,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: galben, albastru. 
(511) NCL(10-2015) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 24.15.01; 26.04.05; 26.04.16; 27.05.17; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 037945 
(220) 2015.11.25 
(730) ALTUNKAYA İNŞAAT NAKL İYAT GIDA 

TİCARET ANON İM ŞİRKETİ, TR 
4. Organize Sanayi Bölgesi, 83409 Nolu 
Cadde, No:8, Şehitkamil, Gaziantep, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi, ouă, lapte şi produse lactate, inclusiv 
brânză, caşcaval, iaurt, airan, frişcă, frişcă 
bătută, lapte praf, băuturi din fructe pe bază 
de lapte; uleiuri şi grăsimi comestibile; 

 

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

 

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; prafuri utilizate la prepara-
rea băuturilor răcoritoare; băuturi energizante. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 037963 
(220) 2015.11.27 
(730) Public Joint-stock Company  

"Arnest Company", RU  
6, ul. Kombinatskaya, 357107,  
g. Nevinnomyssk, Stavropolsky Krai,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 037964 
(220) 2015.11.27 
(730) Public Joint-stock Company  

"Arnest Company", RU  
6, ul. Kombinatskaya, 357107,  
g. Nevinnomyssk, Stavropolsky Krai,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 037967 
(220) 2015.11.11 
(730) The Cartoon Network, Inc., US 

1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
09   - înregistrări audio şi audiovizuale; difuzoare 

audio portabile, dispozitive de redare pentru 
discuri compacte, echipamente audio porta-
bile, staţii de andocare electronice, căşti au-
dio, căşti auriculare, calculatoare personale 
şi tablete, suporturi pentru mouse-uri, 
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mouse-uri pentru calculator, tastaturi de cal-
culator, memorii USB, echipament de karao-
ke, staţii radio portative, telefoane, maşini de 
calcul, rigle, calculatoare, aparate de foto-
grafiat, filme fotografice, magneţi decorativi, 
rame foto digitale; căşti de protecţie pentru 
sport, tuburi cu oxigen pentru scufundări, 
măşti pentru înot, ochelari de înot; ochelari, 
ochelari de soare, rame şi tocuri pentru aces-
tea; fişiere descărcabile audio, video, audio-
vizuale şi cu imagini; software de calculator, 
casete cu jocuri video, software pentru jocuri 
video, software descărcabilă pentru dispoziti-
ve mobile, carduri de memorie pentru apara-
te de jocuri video; genţi pentru dispozitive 
electronice personale, şi anume pentru tele-
foane celulare, laptopuri, tablete, aparate de 
fotografiat digitale, aparate digitale de redare 
a sunetului şi cititoare de cărţi electronice; 
huse, cutii şi carcase de protecţie pentru 
telefoane celulare, laptopuri, tablete, aparate 
de fotografiat digitale, aparate digitale de 
redare a sunetului şi cititoare de cărţi elec-
tronice, feţe interschimbabile, curele şi arti-
cole decorative pentru telefoane celulare; 

 

38   - servicii de transmisie prin fir, cablu, satelit, 
radio, Internet, reţele fără fir şi alte reţele 
electronice de comunicaţii; difuzarea mate-
rialelor video şi audio pe Internet, reţele fără 
fir şi alte reţele electronice de comunicaţii; 
furnizarea materialelor video şi audio prin 
serviciul video la cerere; furnizarea forumuri-
lor on-line; furnizarea camerelor de chat şi 
buletinelor informative electronice pe Internet 
pentru transmiterea mesajelor între utilizatori 
în domeniul divertismentului; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume furnizarea 
programelor şi materialelor de divertisment 
prin reţele de televiziune, satelit, Internet, 
reţele fără fir şi alte reţele electronice de co-
municaţii; furnizarea publicaţiilor on-line ne-
descărcabile; furnizarea unui site web ce 
prezintă conţinut audiovizual, informaţii de 
divertisment şi jocuri on-line; furnizarea mu-
zicii on-line nedescărcabilă, furnizarea mate-
rialelor video on-line, nedescărcabile; pre-
zentarea spectacolelor de divertisment live; 
servicii prestate de parcurile de distracţie; 
producţie de filme, cu conţinut de divertis-
ment pentru televiziune şi format digital. 

 

 

 
 
 
 
 

(210) 037968 
(220) 2015.11.13 
(730) Lear Corporation, corpora ţie din statul 

Delaware, US  
21557 Telegraph Road, Southfield, MI 
48033, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 

 

 
 
 

(511) NCL(10-2015) 
09   - fascicule de fire pentru vehicule; conectoare 

electrice şi borne (electricitate); module elec-
tronice pentru vehicule; 

 

12   - scaune de vehicule; huse pentru scaune de 
vehicule; piese pentru scaune de vehicule cu 
motor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.10; 26.03.23; 27.01.06; 27.05.21. 

 

 
 
(210) 037969 
(220) 2015.11.16 
(730) HTC CORPORATION, companie din Taiwan, 

TW 
No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, 
Taoyuan City 330, Taiwan 

(540)  

 
 

 
 

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

pentru înregistrarea, transmiterea sau repro-
ducerea imaginilor; echipamente pentru pre-
lucrarea informaţiei cu software fotografică; 
aparate de fotografiat; programe de calcula-
tor înregistrate; dispozitive periferice pentru 
calculatoare; software de calculator înregis-
trat; programe de calculator (software des-
cărcabil); software pentru jocuri de calcula-
tor; aplicaţii software de calculator, des-
cărcabile; hardware de calculator; calcula-
toare; telefoane fără fir; dispozitive pentru  
procesarea datelor; fişiere cu imagini descăr-
cabile; produse de optică; imprimante desti-
nate utilizării cu calculatoare; telefoane inteli-
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gente; aparate de înregistrare video; şi 
videotelefoane. 

 

 

 
 
(210) 037974 
(220) 2015.11.30 
(730) Public Joint-stock Company "Arnest 

Company", RU  
6, ul. Kombinatskaya, 357107,  
g. Nevinnomyssk, Stavropolsky Krai,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-
tori, tipografi şi artişti; 

 

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; 

 

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; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele şi 
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole 
de şelărie, 

 

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

 

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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 037985 
(220) 2015.12.02 
(730) HENDRIX BAIL S.R.L., sales house, MD  

Str. Tighina nr. 49, bloc 3, of. 54,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 15.09.02; 26.04.07; 26.04.18; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 037987 
(220) 2015.11.27 
(730) PARŞE-TUTUN S.R.L., MD 

Str. Renaşterii Naţionale nr. 19"a",  
MD-3505, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
 

 

 
 
(210) 037988 
(220) 2015.11.27 
(730) PARŞE-TUTUN S.R.L., MD 

Str. Renaşterii Naţionale nr. 19"a",  
MD-3505, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
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(210) 037993 
(220) 2015.12.03 
(730) Public Joint-stock Company  

"Arnest Company", RU  
6, ul. Kombinatskaya, 357107,  
g. Nevinnomyssk, Stavropolsky Krai,  
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

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

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 037997 
(220) 2015.10.26 
(730) FRUMUSACHI Eugenia, MD  

Str. Alexandru cel Bun nr. 2/3, ap. 2,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.05; 24.09.14; 27.05.07. 
 

 
 
(210) 038002 
(220) 2015.12.03 
(730) EUROPROD INVEST S.R.L., MD 

Str. Valea Bîcului nr. 5, bloc 3,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

(531) CFE(5) 06.07.07; 06.07.08; 06.19.16; 07.01.09; 
26.01.15; 26.01.20; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 038003 
(220) 2015.12.03 
(730) COIALNIC Victor, MD  

Str. Onisifor Ghibu nr. 1, ap. 76,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri. 
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(210) 038005 
(220) 2015.12.04 
(730) ANALITICMEDIA-GRUP S.A., MD  

Str. Alecu Russo nr. 1, of. 21,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde de diferite nuanţe, 

albastru de diferite nuanţe, alb, negru. 
(511) NCL(10-2015) 
38   - telecomunicaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 01.11.01; 01.11.12; 01.13.05; 17.01.01; 
17.01.02; 17.01.08; 28.05.00; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 038012 
(220) 2015.12.08 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

(540)  
 
 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 

a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

 

 
 
(210) 038013 
(220) 2015.12.08 
(730) Yongkang Century Import and Export Co., 

Ltd., CN  
Huajie Industrial Park, YongKang, Zhejiang, 
China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
07   - maşini  de secerat şi treierat; ferăstraie (ma-

şini); maşini de prelucrat piatră; ciocane elec-
trice; maşini de tăiat; maşini şi echipamente 
electrice de şlefuit; lame de fierăstrău (părţi 
de maşini); discuri abrazive (organe de ma-
şini); maşini de găurit manuale cu acţionare 
electrică. 

 

 

 
 
(210) 038014 
(220) 2015.12.08 
(730) FERTILITATEA-CHIŞINĂU S.A., MD 

Str. Cosmonauţilor nr. 6,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

 

 
 
(210) 038019 
(220) 2015.12.08 
(730) BRICO-COM S.R.L., MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 8, of. 204,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

34   - tutun; articole pentru fumători; tutun prelucrat 
sau brut, articole din tutun, incluse în clasa 
34, inclusiv trabucuri şi ţigări, tutun de prizat, 
brichete, brichete automate, brichete valabile 
o singură dată, piese şi fitinguri pentru bri-
chete, chibrituri şi chibrituri de ceară, meca-
nism pentru curăţarea lulelelor; 

 

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

 

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

 

 

 
 
 
 
 

(210) 038023 
(220) 2015.12.04 
(730) CARNE-SUD S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Gagarin nr. 26, MD-7422,  
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

bordo. 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

(531) CFE(5) 02.09.14; 03.07.03; 03.07.24; 28.05.00; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 038024 
(220) 2015.12.09 
(730) MOBIASBANC Ă-Groupe Societe Generale 

S.A., banc ă comercial ă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 03.13.09; 27.03.01; 27.03.03; 27.05.08; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 038025 
(220) 2015.12.09 
(730) MOBIASBANC Ă-Groupe Societe Generale 

S.A., banc ă comercial ă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 81A,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 19.03.03; 19.03.04; 19.03.11; 26.15.09; 
27.01.02; 27.05.08; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038028 
(220) 2015.12.09 
(310) 014682751 
(320) 2015.10.15 
(330) EM 
(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; articole pen-
tru fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi pen-
tru ţigarete, capete de ţigarete, recipiente de 
tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, 
pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor, brichete, chibrituri. 

 

 
 
(210) 038030 
(220) 2015.12.11 
(730) Capstone Atlantic Bioscience AG, LI  

Essanestrasse 16 9492 Eschen, Liechten-
stein 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

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

 

(531) CFE(5) 19.13.01; 19.13.21; 26.04.04; 26.04.11; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 038040 
(220) 2015.12.11 
(730) ANISCENCO Ivan, MD  

Str. Primăverii nr. 2, MD-2064,  
Vatra, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
37   - reparaţia şi deservirea automobilelor, motoa-

relor cu ardere internă; staţii de spălare a 
automobilelor; deservirea instalaţiilor de 
semnalizare, servicii de lubrifiere şi control a 
automobilelor, tonarea parbrizelor, decorarea 
automobilelor. 

 

(531) CFE(5) 18.01.09; 18.01.23; 26.11.21; 27.03.15; 
27.05.08. 

 

 
 
(210) 038043 
(220) 2015.12.11 
(730) BURO ART MEDIA EVENTS S.R.L., MD  

Str. Gheorghe Tudor nr. 5,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(210) 038044 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: auriu de diferite nuanţe, 
alb, roşu, gri. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, 
brichete, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.02; 19.03.03; 25.07.06; 
25.07.07; 26.04.07; 27.05.01; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 038045 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

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

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: argintiu de diferite nuan-
ţe, alb, roşu, bleu. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.02; 19.03.03; 25.07.06; 
25.07.07; 26.04.07; 27.05.01; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 038046 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "RECESSED", "FILTER", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-
ţe, gri de diferite nuanţe, roşu. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.20; 24.09.05; 25.05.03; 
25.07.22; 25.12.01; 26.03.23; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038047 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

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

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Super", "Slims", "RECESSED", 
"FILTER", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(591) Culori revendicate: albastru de diferite nuan-
ţe, gri de diferite nuanţe, roşu. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.20; 24.09.05; 25.05.03; 
25.07.22; 25.12.01; 26.03.23; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038048 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

 
 
(210) 038049 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Less", "Smell", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 
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(591) Culori revendicate: albastru, albastru-închis, 
alb. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 19.03.03; 19.03.24; 25.07.15; 
26.03.23; 26.07.25; 26.13.25; 27.01.09; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 038050 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi  
 
 

ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 01.05.08; 03.01.02; 03.03.01; 
04.03.01; 24.09.02; 24.09.07; 25.01.06. 

 

 
 
(210) 038051 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, gri, alb. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete  
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de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 05.03.01; 14.07.20; 26.01.15; 26.01.19; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 038052 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: albastru, bleu, negru, alb, 
gri. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe  
 

pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 02.01.05; 02.01.21; 03.01.08; 
19.03.03; 19.03.24; 25.07.23; 27.05.09; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038053 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 27.05.13. 
 

 
 
(210) 038055 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

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

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "SELECTION", "BLUE", "AMERICAN", 
"BLEND", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, gri, albastru de 
diferite nuanţe, alb. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07; 
24.01.18; 24.01.19; 25.07.20; 27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038056 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "SILVER", "SELECTION", "AME-
RICAN", "BLEND", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, gri de diferite nuan-
ţe, albastru de diferite nuanţe. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07; 
24.01.18; 24.01.19; 25.07.20; 27.05.11; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 038057 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

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

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Super", "Slims", "Blue", "AMERICAN", 
"BLEND", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, alb. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07; 
24.01.18; 24.01.19; 25.07.20; 27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038058 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Super", "Slims", "Silver", "AMERICAN", 
"BLEND", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, gri de diferite 
nuanţe. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07; 
24.01.18; 24.01.19; 25.07.20; 27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038059 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

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

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 10.01.05; 26.02.07; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 038060 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neutchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 24.17.25; 27.05.13. 
 

 
 
(210) 038061 
(220) 2015.12.11 
(310) 65050/2015 
(320) 2015.11.30 
(330) CH 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neutchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; articole pen-
tru fumători, foiţe pentru ţigarete, tuburi pen-
tru ţigarete, capete de ţigarete, recipiente de 
tutun, tabachere pentru ţigarete, scrumiere, 
pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor, brichete, chibrituri. 
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(210) 038062 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Products S. A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neutchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

 

 
 
(210) 038063 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Brands S.A.R.L., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 

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

(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe, 
gri de diferite nuanţe, albastru, alb. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.05.01; 19.03.03; 19.03.24; 24.01.07; 
24.01.18; 24.01.19; 25.07.20; 27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038064 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neutchâtel,  
Elveţia 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LESS", "SMELL", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: gri, roz, roz-închis. 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse de tutun; 

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 03.01.02; 03.01.22; 19.03.03; 
19.03.24; 26.01.19; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038065 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neutchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LESS", "SMELL", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: gri de diferite nuanţe, 
albastru, bleu. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 03.01.02; 03.01.22; 19.03.03; 
19.03.24; 26.01.19; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038066 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neutchâtel,  
Elveţia 

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

(591) Culori revendicate: alb, albastru de diferite 
nuanţe, roşu. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 03.01.02; 03.01.22; 19.03.03; 
19.03.24; 26.01.19; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038067 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neutchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LESS", "SMELL", "FINE", "CUT", 
"TOBACCO", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, gri, roşu, albastru de 
diferite nuanţe. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 03.01.02; 03.01.22; 19.03.03; 
19.03.24; 26.01.19; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 038068 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neutchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
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pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

 

 
 
(210) 038069 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neutchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

(591) Culori revendicate: gri de diferite nuanţe, alb, 
negru. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 05.03.01; 10.01.02; 26.04.07; 26.04.15; 
27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038070 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neutchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "BLUE LABEL", "Fine", "Cut", "TO-
BACCO", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: gri de diferite nuanţe, 
albastru de diferite nuanţe, argintiu. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 03.01.22; 05.03.01; 10.01.02; 
19.03.03; 19.03.24; 26.01.21; 26.11.12; 27.05.01; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 038071 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

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

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "SILVER LABEL", "Fine", "Cut", 
"TOBACCO", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: gri de diferite nuanţe, 
albastru de diferite nuanţe, argintiu. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 03.01.22; 05.03.01; 10.01.02; 
19.03.03; 19.03.24; 26.01.21; 26.11.12; 27.05.01; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 038072 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neutchâtel,  
Elveţia 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "FINE", "CUT", "TOBACCO", 
"LESS", "SMELL", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru, 
argintiu de diferite nuanţe. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 03.01.02; 03.01.22; 19.03.03; 
19.03.24; 26.01.19; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038073 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

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

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "FINE", "CUT", "TOBACCO", "LESS", 
"SMELL", cu excepţie executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, albastru, gri de 
diferite nuanţe. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.11; 03.01.02; 03.01.22; 19.03.03; 
19.03.24; 26.01.19; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038074 
(220) 2015.12.11 
(730) Philip Morris Products S.A., CH  

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neutchâtel,  
Elveţia 
 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "RED LABEL", "Fine", "Cut", "TO-
BACCO", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe, 
gri de diferite nuanţe, alb. 

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

ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun pentru 
rularea propriilor ţigarete, tutun de pipă, tutun 
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; 
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical); 
ţigarete electronice; produse de tutun pentru 
a fi încălzite; dispozitive electronice şi părţi 
ale acestora pentru încălzirea ţigaretelor sau 
tutunului în scopul eliberării aerosolilor ce 
conţin nicotină pentru inhalare; soluţii de 
nicotină lichidă pentru utilizare în ţigarete 
electronice; articole pentru fumători, foiţe 
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, capete 
de ţigarete, recipiente de tutun, tabachere 
pentru ţigarete, scrumiere, pipe, dispozitive 
de buzunar pentru rularea ţigaretelor, briche-
te, chibrituri. 

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 03.01.22; 05.03.01; 10.01.02; 
19.03.03; 19.03.24; 26.01.21; 26.11.12; 27.05.01; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 038075 
(220) 2015.12.11 
(730) CARAUŞ E. D. S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. Miron Costin nr. 3, bloc 1, ap. 44,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
37   - întreţinere şi reparaţii de vehicule. 
 

(531) CFE(5) 01.01.03; 03.07.01; 03.07.19; 03.07.24; 
18.01.09; 18.01.23; 27.05.11. 

 

 
 
(210) 038076 
(220) 2015.12.11 
(730) SANDUŢA Viorel, MD  

Str. Ginta Latină nr. 15, bloc 2, ap. 13,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

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

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

 

 
 
(210) 038077 
(220) 2015.12.11 
(730) SANDUŢA Viorel, MD  

Str. Ginta Latină nr. 15, bloc 2, ap. 13,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

 

 
 
(210) 038078 
(220) 2015.12.11 
(730) SANDUŢA Viorel, MD  

Str. Ginta Latină nr. 15, bloc 2, ap. 13,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

 

 
 
(210) 038079 
(220) 2015.12.11 
(730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

DE 
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Germania 

(540)  
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(511) NCL(10-2015) 
32   - bere; bere nealcoolică; băuturi pe baza unui 

amestec de bere. 
 

 

 
 
(210) 038081 
(220) 2015.12.14 
(730) VION-IMPEX S.R.L., firm ă, MD 

Str. Bucureşti nr. 67,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

05   - produse şi substanţe igienice pentru uz me-
dicinal, plasturi, materiale pentru pansamen-
te; dezinfectante; substanţe pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide; 

 

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

 

16   - hârtie, carton şi articole din aceste materiale, 
inclusiv şerveţele şi ştergare din hârtie, hârtie 
şi şerveţele igienice; materiale adezive pen-
tru papetărie sau menaj; articole de birou (cu 
excepţia mobilei); materiale plastice pentru 
ambalaje (neincluse în alte clase). 

 

 

 
 
(210) 038082 
(220) 2015.12.14 
(730) Intercontinental Great Brands LLC, US  

100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 
07936, Statele Unite ale Americii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

galben-deschis, verde-închis. 
(511) NCL(10-2015) 
30   - produse de panificaţie, prăjituri şi fursecuri, 

gofre, vafe, torturi, checuri, tarte, produse de 
patiserie, pâine; pesmeţi, crutoane, biscuiţi 
(dulci sau săraţi), biscuiţi sub formă de ba-
toane, gustări, inclusiv batoane de cereale, 
batoane pentru micul dejun, batoane dulci, 
batoane cu nuci, batoane energizante, ba-
toane cu proteine, batoane cu nivel scăzut 
de carbohidraţi, batoane de cereale şi lapte, 
batoane cu fructe, batoane cu iaurt şi batoa-
ne dietetice; produse de cofetărie; cu excep-
ţia produselor sus-menţionate care nu sunt 
destinate bebeluşilor, copiilor şi sugarilor. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.03.13; 01.03.15; 01.15.07; 
28.05.00; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 038085 
(220) 2015.12.08 
(730) DOCOPLUS S.R.L., MD  

Str. Armenească nr. 30,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, galben-închis, 

galben-deschis. 
(511) NCL(10-2015) 
36   - afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.20; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 038088 
(220) 2015.12.07 
(730) VICMOBILE S.R.L.,  

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Independenţei nr. 14 E,  
MD-5600, Rîşcani, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

albastru, violet, oranj. 
(511) NCL(10-2015) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 01.15.03; 26.01.10; 26.03.23; 26.07.09; 
26.11.08; 26.11.21; 27.05.19; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 038089 
(220) 2015.12.08 
(730) FORWARD INTERNATIONAL S.R.L., MD  

Str. Industrială nr. 61,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

 

 
 
(210) 038090 
(220) 2015.12.08 
(730) FORWARD INTERNATIONAL S.R.L., MD  

Str. Industrială nr. 61,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez; tapiocă şi 
sago; înlocuitori de cafea; făină şi preparate 
făcute din cereale; pâine, patiserie şi cofetă-
rie; îngheţată; miere, sirop de melasă; droj-
die, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri; 
condimente; gheaţă. 

 

 

 
 
(210) 038092 
(220) 2015.12.10 
(730) RÎNJA IURIE, întreprinz ător individual, MD  

Str. N. Titulescu nr. 47, bloc 2, ap. 41,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee. 

 

(531) CFE(5) 16.03.05; 16.03.25; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 038094 
(220) 2015.12.11 
(730) VINURI DE COMRAT S.A., MD  

Str. Vinzavodscaia nr. 1, MD-3800,  
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038095 
(220) 2015.12.11 
(730) ORHEI-VIT S.A., MD 

Str. Mesager nr. 16,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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) 038096 
(220) 2015.12.15 
(730) Aisin Seiki Kabushiki Kaisha  

(also trading as Aisin Seiki Co., Ltd.), JP  
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken, 
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
01   - lichide anticongelante; preparate antifierbere 

pentru agenţii de răcire ai motoarelor; agenţi 
de răcire pentru motoare de vehicule; frigori-
fice cu termen de lucru durabil; fluide pentru 
transmisii; lichide de transmisie  variabilă 
continuă (CVT); fluide pentru transmisii; li-
chide hidraulice; lianţi pentru garniturile au-
tomobilelor (adezivi); adezivi pe bază de apă 
(cu excepţia celor de uz casnic şi papetărie); 
compuşi chimici de etanşare în formă de 
lichid; aditivi chimici pentru uleiuri de motor; 

 

04   - uleiuri industriale; uleiuri de motor pentru 
pompe, încălzitor de gaze; uleiuri pentru mo-
toare auto; lubrifianţi folosiţi ca uleiuri pentru 
angrenaje; unsori industriale; combustibili; 
combustibili lichizi; aditivi nechimici pentru 
uleiuri de motor. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 038097 
(220) 2015.12.15 
(730) Titan International, Inc., US  

2701 Spruce Street, Quincy, Illinois 62301, 
Statele Unite ale Americii 
 



MĂRCI  MD - BOPI 1/2016 

 91

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
12   - pneuri. 
 

 

 
 
(210) 038098 
(220) 2015.12.16 
(730) GAGAUZ İA-VİN, asocia ţie de vinificatori 

din Găgăuzia, MD  
Str. Lenin nr. 194, MD-3801,  
UTA Găgăuzia, Comrat, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "GAGAZUİA", "VİN", "THE", "AS-
SOCIATION", "OF", "WINEMAKERS", "OF", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: bordo de diferite nuanţe, 
bej de diferite nuanţe, negru, alb. 

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

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

 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.03.19; 05.07.10; 11.03.02; 
24.17.08; 27.05.11; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 038102 
(220) 2015.12.16 
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Toyota Motor Corporation), 
JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
12   - vehicule; mijloace de transport cu motor, 

automobile, părţi şi accesorii pentru toate 
produsele sus-menţionate. 

 

 
 
(210) 038103 
(220) 2015.12.23 
(730) COLVELS S.R.L., MD  

Bd. Moscova nr. 17, bloc 1, ap. (of.) 8,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

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; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.03; 26.04.09; 27.01.05. 
 

 
 
(210) 038104 
(220) 2015.12.15 
(730) Fourchette-M S.R.L.,  

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Independenţei nr. 15,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 26.03.18; 26.15.07; 27.05.03; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 038105 
(220) 2015.12.17 
(730) BULGARI WINERY S.R.L., întreprindere 

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

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 038106 
(220) 2015.12.17 
(730) BOICO Eugeniu, MD  

Str. Alexandru cel Bun nr. 2, bloc 1, ap. 70,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 03.04.13; 26.13.25; 26.15.25. 
 

 
 
(210) 038107 
(220) 2015.12.17 
(730) MICROINVEST S.R.L., întreprinderea  

mixt ă, organiza ţie de microfinan ţare, MD 
Bd. Renaşterii Naţionale nr. 12, et. 3,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

re; afaceri imobiliare; schimb valutar; împru-
muturi financiare; transferuri electronice de 
fonduri. 

 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.16; 25.01.10; 25.01.13; 
25.01.25; 26.01.15; 26.01.20; 26.02.07; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 038120 
(220) 2015.12.18 
(730) REAL-PRODUS S.R.L.,  

societate comercial ă, MD 
Str. Ferapontievskaia nr. 1,  
MD-3801, Comrat, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

 

 
 
(210) 038131 
(220) 2015.12.28 
(730) MOLDOVATRANSGAZ S.R.L., MD  

MD-5233, Ţarigrad, Drochia, Republica  
Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

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

albastru-deschis, roşu. 
(511) NCL(10-2015) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; 
 

41   - educaţie; instruire; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de proiectare aferent; 
servicii de analiză şi cercetare industrială. 

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 26.02.08; 27.05.19; 27.05.22; 
29.01.13. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 
 
 

(111) 27564 
(151) 2015.10.30 
(181) 2024.08.08 
(210) 035586 
(220) 2014.08.08 
(730) 47 th PARALLEL S.R.L.,  

întreprindere mixt ă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 132,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Nr 1", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; carduri; contai-
nere din hârtie pentru ambalare, peliculă 
pentru ambalarea hranei; produse de uz 
casnic din hârtie; produse de imprimerie; 
fotografii; tablouri ilustrate; cărţi, reviste; pe-
riodice; publicaţii imprimate; instrumente de 
scris; papetărie; hârtie de tipar; articole de 
birou; rechizite pentru desen liniar şi pictură; 
calendare; placarde, avize, agende, materia-
le pentru modelare neincluse în alte clase; 

 

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

 

32   - bere; ape minerale gazoase sau negazoase; 
apă de masă; apă tonică; limonadă; bere de 
ghimbir; sucuri din fructe sau din legume; 
băuturi pe bază de fructe sau de legume; 
sorbeturi (lichide); siropuri şi alte preparate 
pentru fabricarea băuturilor; extracte nealco-
olice din fructe sau legume; băuturi ce conţin 
fermenţi lactaţi; 

 

33   - băuturi alcoolice, lichior, votcă, whisky, bran-
dy, ţuică, rachiu de fructe, şnaps, rachiu de 
vin învechit, vinuri spumante, vinuri seci, 
vinuri de desert, punciuri, băuturi slab alcoo-

lizate, băuturi din amestec de votcă cu sucuri 
de fructe; băuturi din amestec de rom cu 
sucuri de fructe, băuturi din amestec de ra-
chiu de vin învechit cu sucuri de fructe, bău-
turi din amestec de diferite băuturi alcoolice 
cu sucuri, siropuri şi mirodenii, băuturi tonice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comercia-
le; vânzări angro şi cu amănuntul; comercia-
lizarea produselor alimentare, inclusiv a pro-
duselor lactate şi a produselor din carne; 
comercializarea produselor de panificaţie, de 
patiserie şi de cofetărie; comercializarea 
berii, băuturilor alcoolice, băuturilor nealcoo-
lice şi a apelor minerale; comercializarea 
fructelor şi legumelor proaspete; comerciali-
zarea produselor de tutungerie; comercializa-
rea preparatelor pentru curăţenie, spălare şi 
de menaj; comercializarea produselor de uz 
casnic; comercializarea produselor igienice; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine specializate, supermarketuri, 
hipermarketuri; 

 

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

 

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

 

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

 

43   - servicii de alimentaţie publică; aprovizionare 
cu produse alimentare şi băuturi; servicii 
prestate de cantine, restaurante, cafenele, 
cofetării, baruri, bufete, bodegi; servicii de 
cazare temporară; servicii hoteliere; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; îngrijire 
medicală, stomatologică, igienică şi cosmeti-
că, servicii referitoare la întreţinerea sănătăţii 
şi frumuseţii, îngrijiri igienice şi de frumuseţe 
pentru oameni sau animale; servicii agricole, 
horticole şi forestiere; 

 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 27.05.07; 
27.07.21. 
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(111) 27566 
(151) 2015.10.30 
(181) 2025.02.20 
(210) 036597 
(220) 2015.02.20 
(730) INVENTPROIECT S.R.L., MD 

Str. Chişinău nr. 94/1,  
MD-2084, Cricova, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”Geam”. 
(511) NCL(10-2015) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

19   - geamuri şi materiale de construcţie nemetali-
ce pentru fabricarea geamurilor. 

 

 

 
 
(111) 27569 
(151) 2015.10.29 
(181) 2024.08.26 
(210) 035674 
(220) 2014.08.26 
(730) KILOVATÎI Alexandr, MD  

Bd. C. Negruzzi nr. 6, bloc 2, ap. 5,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Art cafe". 
(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

 

 
 
 
 
 

(111) 27573 
(151) 2015.11.02 
(181) 2025.02.11 
(210) 036557 
(220) 2015.02.11 
(730) DUCA Alexandru, MD  

Şos. Hînceşti nr. 55, bloc 3, ap. 129,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "service centru", "GSM", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2015) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 

inclusiv reparaţia telefoanelor. 
 

(531) CFE(5) 16.01.04; 16.01.08; 16.01.25; 24.13.14; 
24.13.17; 24.17.07; 27.05.08. 

 

 
 
(111) 27577 
(151) 2015.11.02 
(181) 2025.02.13 
(210) 036593 
(220) 2015.02.13 
(730) BETTY ICE S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Uzinelor nr. 6 A,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "îngheţată", "aroma", 
"bubble gum", ”ICE”, ”™”, cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2015) 
30   - îngheţată şi produse din îngheţată. 
 

(531) CFE(5) 08.01.18; 25.07.01; 25.07.25; 25.12.25; 
26.04.18; 27.05.03. 

 

 
 
(111) 27579 
(151) 2015.11.04 
(181) 2024.11.13 
(210) 036102 
(220) 2014.11.13 
(310) 907830870 
(320) 2014.06.12 
(330) BR 
(730) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under 
the laws of the State of Delaware, US  
300 Renaissance Center, City of Detroit,  
State of Michigan 48265-3000,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
12   - autovehicule şi piese pentru acestea, cu ex-

cepţia pneurilor, anvelopelor, bandajelor de 
roată. 

 

 

 
 
(111) 27580 
(151) 2015.11.06 
(181) 2024.07.18 
(210) 035483 
(220) 2014.07.18 
(730) COLESNIC Ghenadie, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 4, bloc 2, ap. 36 a, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: bordo, auriu, alb, roşu, 
verde. 

(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, păsări si vânat; extracte din carne; 
 

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

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 24.09.07; 24.09.22; 26.01.20; 
26.04.06; 26.04.10; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 27581 
(151) 2015.11.06 
(181) 2024.12.10 
(210) 036239 
(220) 2014.12.10 
(730) GALDERMA S.A., CH  

Zugerstrasse 8, CH-6330 CHAM, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - produse cosmetice pentru îngrijirea pielii, 

părului şi a unghiilor; 
 

05   - produse farmaceutice pentru uz dermatolo-
gic, cu excepţia medicamentelor eliberate pe 
bază de prescripţie medicală pentru uz 
transdermic; suplimente dietetice pentru 
consumul uman; 

 

10   - dispozitive medicale; 
 

44   - servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni. 
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(111) 27596 
(151) 2015.11.06 
(181) 2024.08.05 
(210) 035569 
(220) 2014.08.05 
(730) BORŞEVICI Andrei, MD  

Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Miss University", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(5) 24.09.03; 24.09.14; 27.03.15; 27.05.10; 
27.05.14; 27.05.17. 

 

 
 
(111) 27638 
(151) 2015.11.26 
(181) 2024.07.17 
(210) 035467 
(220) 2014.07.17 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

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

(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "ЗУБРОВКА", 
"ZUBROVKA". 

(511) NCL(10-2014) 
33   - votcă, brandy, macerat amar şi lichioruri, 

toate cu extract de iarba-zimbrului sau cu 
aromă de iarba-zimbrului; 

 

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

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(111) 27641 
(151) 2015.11.26 
(181) 2024.09.23 
(210) 035831 
(220) 2014.09.23 
(730) VIERU Călin, MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 48, bloc 1, ap. 7, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "EXPRESS". 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

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

 

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

 

 

 
 
(111) 27643 
(151) 2015.11.26 
(181) 2024.10.20 
(210) 035974 
(220) 2014.10.20 
(730) LA JUVONCE S.R.L.,  

întreprindere cu capital str ăin, MD  
Str. Bucureşti nr. 23/A,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
44   - servicii medicale; servicii de igienă şi de în-

grijire a frumuseţii pentru oameni. 
 

(531) CFE(5) 26.11.03; 26.11.06; 26.11.07; 27.05.11. 
 

 
 
(111) 27644 
(151) 2015.11.19 
(181) 2024.12.16 
(210) 036290 
(220) 2014.12.16 
(730) PRO IMOBIL GRUP S.R.L., MD  

Str. Cornului nr. 3/1, ap. (of.) 8,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: ”IMOBIL”, ”GRUP”, 
”COMPANIE”, ”IMOBILIARĂ”, "COMPANIE 
IMOBILIARĂ", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
36   - afaceri imobiliare, vânzarea-cumpărarea 

apartamentelor, a spaţiilor comerciale şi 
nelocative; locaţiune; intermedierea tranzac-
ţiilor imobiliare. 

 

(531) CFE(5) 06.07.05; 07.01.12; 27.05.10. 
 

 
 
(111) 27758 
(151) 2015.10.28 
(181) 2024.08.21 
(210) 035659 
(220) 2014.08.21 
(730) FALCOM TEXTIL S.R.L., MD  

Str. Luceafărul nr. 34,  
MD-5901, Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ECONOM", "plus", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(5) 09.03.05; 09.03.09; 09.03.13; 09.09.03; 
27.03.15; 27.05.07; 27.05.08; 27.05.09. 

 

 
 
(111) 27767 
(151) 2015.11.20 
(181) 2024.10.02 
(210) 035886 
(220) 2014.10.02 
(730) INTEL CORPORATION, corpora ţie organi-

zată şi existent ă conform legilor statului 
Delaware, US  
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
California 95052-8119,  
Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
09   - aparate şi instrumente electronice; aparate şi 

instrumente electronice de monitorizare şi 
software; monitoare, senzori şi dispozitive de 
calcul portabile pentru măsurarea, monitori-
zarea, înregistrarea şi transmiterea datelor 
fiziologice şi biometrice a ritmului cardiac, 
pulsului, temperaturii corpului, transpiraţiei, 
tensiunii arteriale, informaţiilor despre calita-
tea somnului, timp, distanţă, ritm, calorii arse 
şi alţi măsurători de fitness; interfeţe de cal-
culator şi smartphone-uri; hardware şi soft-
ware pentru monitorizarea şi detectarea dis-
pozitivelor de calcul portabile pentru măsura-
rea, monitorizarea, înregistrarea şi transmite-
rea datelor fiziologice şi biometrice a ritmului 
cardiac, pulsului, temperaturii corpului, tran-
spiraţiei, tensiunii arteriale, informaţiilor des-
pre calitatea somnului, timp, distanţă, ritm, 
caloriile arse şi alţi măsurători de fitness; 
dispozitive de calcul portabile pentru a măsu-
ra datele biometrice şi fiziologice; dispozitive 
de prelucrare a datelor de uz personal; dis-
pozitive de calcul fără fir care transferă date 
la calculatoare, asistenţi personali digitali, 
telefoane inteligente, aplicaţii software şi 
interfeţe de utilizator prin intermediul site-
urilor de Internet şi alte reţele de calculatoare 
şi de comunicaţii electronice; smartphone-uri; 
telefoane celulare; asistenţi personali digitali; 
calculatoare; tablete electronice; servere 
pentru calculatoare şi reţele de calculator; 
echipamente de prelucrare a datelor; centre 
de date; dispozitive de comunicare fără fir;  
 
 

reţele locale (LAN) şi reţele de arie largă 
(WAN) hardware şi software de operare; 
aplicaţii software pentru calculatoare, 
smartphone-uri şi tablete; semiconductoare; 
circuite integrate; microprocesoare; hardware 
de calculator; hardware şi software de calcu-
lator şi de telecomunicaţii; carduri de interfa-
ţă de reţea (NIC); microprograme de calcula-
tor; seturi de cipuri de calculator; plăci de 
bază de calculator; cipuri grafice; plăci grafi-
ce; carduri grafice; aparate pentru înregistra-
rea, transmiterea, reproducerea sunetului 
sau imaginilor; dispozitive, platforme şi soft-
ware utilizate cu/pentru cloud  computing al 
obiectelor pe Internet; dispozitive de încărca-
re electronice; dispozitive electronice de în-
cărcare fără fir pentru accesorii; software şi 
hardware antivirus pentru calculator; căşti de 
protecţie; 

 

10   - senzori, componente de monitorizare şi dis-
pozitive de colectare a datelor biometrice şi 
fiziologice; măsurător de impulsuri; monitoa-
re cardiace şi de somn; monitoare pentru 
tensiunea arterială; instrumente şi dispozitive 
de măsurare pentru fitness; 

 

14   - ceasuri, metale preţioase, pietre şi pietre 
preţioase care încorporează funcţii de moni-
torizare şi raportare a datelor în urma solici-
tării unei activităţi fizice, cum ar fi ritmul car-
diac, pulsul, temperatura, transpiraţia, timpul, 
distanţa, ritmul, caloriile arse, informaţia des-
pre calitatea somnului, precum şi informaţiile 
cumulative de activitate; ceasuri care colec-
tează, păstrează, transferă şi fac schimbări 
de date pe calculatoare, asistenţi personali 
digitali, telefoane inteligente şi aplicaţii soft-
ware şi interfeţe prin intermediul Internetului 
şi reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii 
electronice; 

 

25   - îmbrăcăminte; îmbrăcăminte, inclusiv, trico-
uri, svetere, pulovere, jachete, bluze, panta-
loni, pantaloni scurţi, costume de baie, pan-
tofi, şosete, pijamale, lenjerie, body-uri, 
şepci, pălării, mănuşi şi eşarfe electronice 
uşor de purtat, care încorporează funcţii de 
monitorizare şi raportare a datelor de fitness 
şi a activităţii fizice, cum ar fi ritmul cardiac, 
pulsul, temperatura, transpiraţia, timpul, dis-
tanţa, ritmul, caloriile arse, somnul, precum şi 
informaţii cumulative de activitate; îmbrăcă-
minte portabilă electronică (îmbrăcăminte). 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.01.19; 26.01.20; 26.02.01; 
27.05.10. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în decembrie 2015  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
numărul de ordine al înregistrării, data înregistrării, clasele conform CIPS, titularul, codul ţării 

conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(220) 
Data 

de depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(442/450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 035992 2014.10.23 27535 2015.09.14 01,19 ŢURCAN Anatolie, MD 12/2014  
2 036121 2014.11.14 27538 2015.09.14 01 ŢURCAN Anatolie, MD 2/2015  
3 036124 2014.11.14 27539 2015.09.14 02,17,19 ŢURCAN Anatolie, MD 2/2015  
4 036125 2014.11.14 27540 2015.09.14 17,19 ŢURCAN Anatolie, MD 2/2015  
5 036126 2014.11.14 27541 2015.09.14 01,17,19 ŢURCAN Anatolie, MD 2/2015  
6 036128 2014.11.14 27542 2015.09.14 02,17,19 ŢURCAN Anatolie, MD 2/2015  
7 036129 2014.11.14 27543 2015.09.14 17,19 ŢURCAN Anatolie, MD 2/2015  
8 036131 2014.11.14 27544 2015.09.14 02,17,19 ŢURCAN Anatolie, MD 2/2015  
9 036133 2014.11.14 27545 2015.09.14 01 ŢURCAN Anatolie, MD 2/2015  

10 036134 2014.11.14 27546 2015.09.14 01 ŢURCAN Anatolie, MD 2/2015  
11 036136 2014.11.14 27547 2015.09.14 01 ŢURCAN Anatolie, MD 2/2015  
12 036137 2014.11.14 27548 2015.09.14 02,17,19 ŢURCAN Anatolie, MD 2/2015  
13 036599 2015.02.20 27561 2015.10.29 05 Joint stock company 

"FARMAK", UA 
4/2015  

14 036706 2015.03.17 27562 2015.10.29 29,30,31, 
32,35,39 

LOBI LOGISTIC S.R.L., MD 4/2015  

15 036665 2015.03.05 27563 2015.10.30 35 PLĂMĂDEALĂ Eduard, MD 4/2015  
16 035586 2014.08.08 27564 2015.10.30 16,31,32,33,3

5,36,39,41, 
43,44,45 

47 th PARALLEL S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

12/2014 1/2016 

17 036597 2015.02.20 27566 2015.10.30 17,19 INVENTPROIECT S.R.L., MD 3/2015 1/2016 
18 036623 2015.02.26 27567 2015.10.30 08 CĂTĂDENI-LUX S.R.L.,  

societate comercială, MD 
4/2015  

19 036607 2015.02.23 27568 2015.10.29 06,19,37 METAL SV PROFIT S.R.L., MD 3/2015  
20 035674 2014.08.26 27569 2015.10.29 43 KILOVATÎI Alexandr, MD 11/2014 1/2016 
21 036224 2014.12.08 27570 2015.10.29 01,05,08, 

31,35 
COZANENCO Serghei, MD 3/2015  

22 036499 2015.01.30 27571 2015.11.02 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

3/2015  

23 036477 2015.01.27 27572 2015.11.02 16,21,24 Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 
US 

3/2015  

24 036557 2015.02.11 27573 2015.11.02 37 DUCA Alexandru, MD 3/2015 1/2016 
25 035860 2014.09.26 27575 2015.11.03 03 The Gillette Company, US 12/2014  
26 036601 2015.02.23 27576 2015.11.03 29,30 JARDAN Vladimir, MD 3/2015  
27 036593 2015.02.13 27577 2015.11.02 30 BETTY ICE S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, 
MD 

3/2015 1/2016 

28 036218 2014.12.04 27578 2015.11.04 43 VOLARE-TUR S.R.L., MD 1/2015  
29 036102 2014.11.13 27579 2015.11.04 12 GENERAL MOTORS LLC, a 

limited liability company orga-
nized and existing under the 
laws of the State of Delaware, 
US 

2/2015 1/2016 

30 035483 2014.07.18 27580 2015.11.06 29,35 COLESNIC Ghenadie, MD 10/2014 1/2016 
31 036239 2014.12.10 27581 2015.11.06 03,05,10,44 GALDERMA S.A., CH 1/2015 1/2016 
32 036540 2015.02.10 27583 2015.11.06 35,41,42 MOLDEXPO S.A., centru 

internaţional de expoziţii, MD 
3/2015  

33 036624 2015.02.26 27584 2015.11.06 08 CĂTĂDENI-LUX S.R.L.,  
societate comercială, MD 

4/2015  

34 036769 2015.03.25 27585 2015.11.06 30,43 MOLPAN INVEST S.R.L., MD 4/2015  
35 036775 2015.03.26 27586 2015.11.06 05 GALDERMA S.A., CH 4/2015  
36 036776 2015.03.26 27587 2015.11.06 05 SANOFI, FR 4/2015  
37 036457 2015.01.23 27588 2015.10.23 07 ELIT-TEHNICA S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
2/2015  



 MĂRCI   MD -  BOPI 1/2016 

 101

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
38 036458 2015.01.23 27589 2015.10.23 07 ELIT-TEHNICA S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
2/2015  

39 036757 2015.03.20 27590 2015.11.05 01 PASIFLORA S.R.L., MD 4/2015  
40 036713 2015.03.16 27591 2015.11.05 01 PASIFLORA S.R.L., MD 4/2015  
41 036738 2015.03.17 27592 2015.11.09 01 PASIFLORA S.R.L., MD 4/2015  
42 036764 2015.03.24 27593 2015.10.30 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 

CH 
4/2015  

43 036765 2015.03.24 27594 2015.10.30 34 Philip Morris Brands S.A.R.L., 
CH 

4/2015  

44 035569 2014.08.05 27596 2015.11.06 35,41 BORŞEVICI Andrei, MD 11/2014 1/2016 
45 036301 2014.12.24 27597 2015.11.06 25,35 BELCIUG Veaceslav, MD 3/2015  
46 036551 2015.02.10 27598 2015.11.06 35 MOLDOVAN Eugeniu, MD 3/2015  
47 036318 2014.12.24 27599 2015.11.06 07 CAZACU Radu, MD 3/2015  
48 036320 2014.12.22 27600 2015.11.05 29,31 SeaBlack LTD, VG 3/2015  
49 036314 2014.12.22 27602 2015.11.05 03,35 DUCATES GRUP S.R.L.,  

societate comercială, MD 
3/2015  

50 036465 2015.01.23 27603 2015.11.06 12,37 LADY S.R.L., MD 4/2015  
51 036298 2014.12.24 27604 2015.11.06 41,44 DOLMA Aliona, MD 3/2015  
52 036552 2015.02.10 27605 2015.11.11 21,35 MOLDOVAN Eugeniu, MD 3/2015  
53 036365 2014.12.30 27606 2015.11.12 07,08,09 SUZHOU DAKE MACHINERY 

CO., LTD., CN 
3/2015  

54 036401 2015.01.14 27607 2015.11.12 03 Mary Kay Inc., corporaţie din 
statul Delaware, US 

3/2015  

55 036402 2015.01.14 27608 2015.11.12 05 E.I. du Pont de Nemours and 
Company, US 

3/2015  

56 036481 2015.01.27 27609 2015.11.12 25,41 World Gym International IP, 
LLC, US 

4/2015  

57 036482 2015.01.27 27610 2015.11.12 25,41 World Gym International IP, 
LLC, US 

4/2015  

58 036483 2015.01.27 27611 2015.11.12 25,41 World Gym International IP, 
LLC, US 

4/2015  

59 036484 2015.01.27 27612 2015.11.12 25,41 World Gym International IP, 
LLC, US 

4/2015  

60 036708 2015.03.12 27613 2015.11.11 35,36,42 CREDITEX & CO S.R.L., MD 4/2015  
61 036668 2015.03.06 27614 2015.11.12 29 DANDAR S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
4/2015  

62 036669 2015.03.06 27615 2015.11.12 29 DANDAR S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

4/2015  

63 036277 2014.12.18 27616 2015.11.06 41,44 ŞIMON Victoria, MD 3/2015  
64 036325 2014.12.23 27617 2015.11.11 34 British American Tobacco 

(Brands) Limited, GB 
3/2015  

65 036341 2014.12.27 27618 2015.11.11 34 Carreras Limited, GB 3/2015  
66 036529 2015.02.04 27619 2015.11.13 24,25,35 GUZUN Mihail, MD 3/2015  
67 036114 2014.11.13 27620 2015.11.14 33 DRUŢĂ Dan, MD 2/2015  
68 033962 2013.11.07 27621 2015.11.19 30 JARDAN Vladimir, MD 1/2014  
69 036652 2015.03.09 27622 2015.12.11 33,35 FAUTOR S.R.L., MD 4/2015  
70 036659 2015.03.05 27623 2015.11.17 34 PYRAMID - TRADE S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
4/2015  

71 036667 2015.03.05 27624 2015.11.17 34 PYRAMID - TRADE S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

4/2015  

72 036658 2015.03.05 27627 2015.11.17 29 PYRAMID - TRADE S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

4/2015  

73 036425 2015.01.19 27629 2015.11.18 30,35,43 Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washington, 
US 

4/2015  

74 036430 2015.01.19 27630 2015.11.18 28 Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company, 
corporaţie din statul Washington, 
US 

4/2015  

75 036403 2015.01.14 27631 2015.11.18 05 E.I. du Pont de Nemours and 
Company, US 

3/2015  

76 036639 2015.03.04 27632 2015.11.18 44 ARIPILE SPERANŢEI,  
asociaţie obştească, MD 

4/2015  

77 036690 2015.03.13 27633 2015.11.23 32,35 GELIBERT S.R.L., MD 4/2015  
78 035966 2014.10.17 27634 2015.11.23 20,35,41 BALZHYK Artur, UA 11/2014  
79 036837 2015.04.03 27635 2015.11.21 36 Orange Brand Services Limited, 

GB 
5/2015  
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80 034652 2014.02.14 27636 2015.11.26 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
4/2014  

81 035444 2014.07.15 27637 2015.11.26 14 ANAIT Limited, VG 10/2014  
82 035467 2014.07.17 27638 2015.11.26 33,35 EURO-ALCO S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
8/2014 1/2016 

83 035737 2014.09.08 27639 2015.11.30 35,39,43,45 BURUIANĂ Mihail, MD 12/2014  
84 035831 2014.09.23 27641 2015.11.26 29,43 VIERU Călin, MD 12/2014 1/2016 
85 035974 2014.10.20 27643 2015.11.26 44 LA JUVONCE S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, 
MD 

11/2014 1/2016 

86 036290 2014.12.16 27644 2015.11.19 36 PRO IMOBIL GRUP S.R.L., MD 1/2015 1/2016 
87 036302 2014.12.24 27645 2015.11.19 12,35,37 GULEA Alexandru, MD 3/2015  
88 035392 2014.07.07 27679 2015.09.28 44 CARDIOSELECT S.R.L., MD 8/2014  
89 036199 2014.11.27 27754 2015.10.26 01,03 PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 

US 
3/2015  

90 036407 2015.01.15 27755 2015.10.26 02 PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 
US 

2/2015  

91 036408 2015.01.15 27756 2015.10.26 03 Colgate-Palmolive Company, a 
Delaware company, US 

2/2015  

92 036393 2015.01.15 27757 2015.10.27 01 MALCOCI Artur, MD 2/2015  
93 035659 2014.08.21 27758 2015.10.28 25,35 FALCOM TEXTIL S.R.L., MD 10/2014 1/2016 
94 036264 2014.12.15 27760 2015.10.27 05 Ceva Sante Animale, FR 3/2015  
95 036524 2015.02.05 27761 2015.10.27 01,03,04 OAO "Puşkinski zavod", RU 3/2015  
96 036442 2015.01.22 27762 2015.10.28 34 IMPERIAL UNIT S.R.L., MD 4/2015  
97 035886 2014.10.02 27767 2015.11.20 09,10,14,25 INTEL CORPORATION, 

corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

11/2014 1/2016 

98 036741 2015.03.19 27768 2015.10.30 29,30,35, 
39,43 

FARM MEAT SUD S.R.L., MD 4/2015  

99 036300 2014.12.29 27814 2015.12.10 36 BLG AURUM LIMITED, CY 5/2015  
100 036313 2014.12.23 27816 2015.11.16 34 British American Tobacco 

(Brands) Limited, GB 
3/2015  

101 036333 2014.12.24 27817 2015.11.16 34 American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited, CH 

3/2015  

102 036334 2014.12.24 27818 2015.11.16 34 British American Tobacco 
(Brands) Limited, GB 

3/2015  

103 036335 2014.12.24 27819 2015.11.16 34 British American Tobacco 
(Brands) Inc., US 

3/2015  

104 036307 2014.12.19 27820 2015.11.16 34 Rothmans of Pall Mall Limited, 
CH 

3/2015  

105 036387 2015.01.09 27834 2015.11.13 03 Colgate-Palmolive Company, a 
Delaware company, US 

3/2015  

 
 
 

 

Lista m ărcilor reînnoite  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării reînnoite, data expirării termenului 

de reînnoire, clasele conform CIPS, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numerele BOPI în care au fost publicate cererea de înregistrare a mărcii şi marca înregistrată 

Nr. 
crt. 

(116)  
Nr.  

înregistrării 
reînnoite 

(186) Data 
expirării 
reînnoirii 

(511)  
Clase 

(730) Titular şi adresă, cod ST.3 OMPI (442) 
Nr. 

BOPI 

(450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2R 1914 2025.10.11 30,32 Wm. Wrigley Jr. Company, US 

1132 W. Blackhawk, Chicago, Illinois 60642, 
Statele Unite ale Americii 

1/1996 8/1996 

2 2R 4619 2025.11.24 33 The Absolut Company Aktiebolag, SE 
117 97 Stockholm, Suedia 

10/1996 5/1997 

3 2R 4647 2025.11.15 30 NONG SHIM CO., LTD., KR 
370, Shindaebang-Dong, Dongjak-Gu, Seoul, 
Republica Coreea 

11/1996 5/1997 
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4 2R 4688 2026.01.05 05 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA e FARMA-

CEUTICA S.p.A., IT 
Via Matteo Civitali 1, I-MILANO, Italia 

1/1997 6/1997 

5 2R 4724 2025.11.08 31 Affinity Petcare, S.A., ES 
Plaça Xavier Cugat, número 2, Edificio D, 3a 
planta, 08174 SANT CUGAT DEL VALLES 
(Barcelona), Spania 

2/1997 7/1997 

6 2R 4738 2026.01.22 09,16,42 X/OPEN Company Limited, GB 
Apex Plaza, Forbury Road, Reading, Berkshire 
RG1 1AX, Anglia, Regatul Unit 

1/1997 7/1997 

7 2R 4820 2026.02.21 05 NOVO NORDISK A/S, DK 
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca 

3/1997 8/1997 

8 2R 4821 2026.02.21 10 NOVO NORDISK A/S, DK 
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, Danemarca 

3/1997 8/1997 

9 2R 4844 2025.11.29 05 EGIS Gyogyszergyar Zrt., HU 
Kereszturi ut 30-38, H-1106 Budapest, Ungaria 

1/1997 8/1997 

10 2R 4889 2025.11.20 33 The Absolut Company Aktiebolag, SE 
117 97 Stockholm, Suedia 

2/1997 9/1997 

11 2R 4890 2025.11.20 33 The Absolut Company Aktiebolag, SE 
117 97 Stockholm, Suedia 

2/1997 9/1997 

12 2R 4939 2026.03.25 14 Calvin Klein Trademark Trust, US 
Rodney Square North, 1100 North Market  
Street, Wilmington, DE 19890,  
Statele Unite ale Americii 

4/1997 9/1997 

13 2R 4977 2025.11.20 33 The Absolut Company Aktiebolag, SE 
117 97 Stockholm, Suedia 

3/1997 10/1997 

14 2R 4979A 2025.12.01 39 Wizard Co., Inc., US 
6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY 
07054, Statele Unite ale Americii 

11/1996 6/2001 

15 2R 4991 2025.11.20 33 The Absolut Company Aktiebolag, SE 
117 97 Stockholm, Suedia 

3/1997 10/1997 

16 2R 5229 2026.02.02 21 The Gillette Company, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, Statele Unite ale Americii 

6/1997 12/1997 

17 2R 5362 2025.11.02 09,16,35,36,
37,38,42 

Thomson Reuters Global Resources, CH 
Neuhofstrasse 1, 6340, Baar, Elveţia 

9/1997 2/1998 

18 2R 5545 2026.04.04 08,09,14,16,
18,20,21, 
24,25,26, 
27,35,42 

Calvin Klein Trademark Trust, US 
Rodney Square North, 1100 North Market  
Street, Wilmington, DE 19890,  
Statele Unite ale Americii 

10/1997 4/1998 

19 2R 6198 2025.11.02 29,32,33,35 Wine International Project S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

9/1997 3/1999 

20 R 11681 2024.03.26 35,41 Camera de Comerţ şi Industrie, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 151, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

8/2004 1/2005 

21 R 12472 2025.01.21 30,31,35, 
42,44 

Institutul de Cercetări Ştiinţifice  
pentru Porumb şi Sorg, MD 
MD-4834, Paşcani, Criuleni,  
Republica Moldova 

2/2005 7/2005 

22 R 13964 2025.05.06 32,33,35 GSH Trademarks Limited, CY 
Afroditis 25, 2nd Floor, Office 204, Nicosia, Cipru 

4/2006 9/2006 

23 R 14186 2025.06.09 16,35 BONALI - IMPEX, MD 
Str. A. Şciusev nr. 4, ap. 1, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

6/2006 11/2006 

24 R 14286 2025.07.01 11,35 SANELIT-PLUS S.R.L., MD 
Str. Gh. Asachi nr. 61, bloc. 1, ap. 107, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

7/2006 12/2006 

25 R 14367 2026.01.19 31,35 NOVA NUT S.R.L., societate comerciala, MD 
MD-3731, Sireţ, Străşeni, Republica Moldova 

5/2007 10/2007 

26 R 14450 2025.07.29 09,25 Carhartt, Inc., corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Michigan, US 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48126, 
Statele Unite ale Americii 

8/2006 1/2007 

27 R 14451 2025.07.29 09,25 Carhartt, Inc., corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Michigan, US 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48126, 
Statele Unite ale Americii 

8/2006 1/2007 
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28 R 14617 2025.10.21 05,10 AMO Uppsala AB, SE 
Box 6406, 75136 Uppsala, Suedia 

10/2006 3/2007 

29 R 14702 2025.12.06 06 GRIPPLE LIMITED, GB 
The Old West Gun Works Savile Street East 
Sheffield S4 7UQ, Regatul Unit 

11/2006 4/2007 

30 R 14721 2025.11.23 01,06,08,09,
35,38 

SIBIX ELECTRON S.R.L., MD 
Str. Mircea Eliade nr. 9, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

11/2006 4/2007 

31 R 14733 2025.11.11 09,11,35, 
37,39 

Vion-Impex S.R.L., firmă, MD 
Str. Bucureşti nr. 67, ap. 10, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

11/2006 4/2007 

32 R 14863 2025.12.27 07,12,35 Schaeffler Technologies AG & Co. KG, DE 
Industriestraße 1-3, 91074 Herzogenaurach, 
Germania 

1/2007 6/2007 

33 R 14894 2026.01.28 41 Crotalus-Com S.R.L., MD 
Bd. Dacia nr. 27, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

1/2007 6/2007 

34 R 15183 2026.01.24 09,11,35,37 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

3/2007 8/2007 

35 R 15242 2026.03.13 03,05,10,28,
43,44 

DMITRIEVA Olga, MD 
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

4/2007 9/2007 

36 R 15468 2025.10.26 43 COJOCARU Ruslan, MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

6/2007 11/2007 

37 R 15661 2026.03.01 09,16,35,36,
37,38,41,42 

AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P., US 
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, 
Statele Unite ale Americii 

4/2007 12/2007 

38 R 15666 2025.10.28 29,30,35, 
39,43 

Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Uzinelor nr. 78/A, ap. (of.) 7, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

7/2007 12/2007 

39 R 15872 2025.12.12 33,35 DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Industrială nr. 40, 
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

9/2007 2/2008 

40 R 16170 2025.10.27 12 Hyundai Motor Company, companie  
cu răspundere limitată încorporată conform  
legilor din Republica Coreea, KR 
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,  
137-938, Republica Coreea 

11/2007 4/2008 

41 R 16561 2025.11.23 35,37 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, 
US 
200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, Statele 
Unite ale Americii 

12/2007 7/2008 

42 R 17290 2025.11.08 32,35 THE COCA-COLA COMPANY,  
corporaţia statului Delaware, US 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
Statele Unite ale Americii 

7/2008 12/2008 
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IV 

Indica ţii geografice, denumiri de origine, 
specialit ăţi tradi ţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la 
care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare a 
acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale Uniunii 
Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

   egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. A 
registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 

 
 
 
 

 P
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and 
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; requests for 
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists 
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on 
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union 
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs. 
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Indica ţii geografice, denumiri de origine, specialit ăţi 
tradi ţionale garantate pentru care este solicitat ă 

protec ţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 
traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri 

de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no. 
66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the 
grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with 
AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 Î 

 I 
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AVIZ INFORMATIV – CONSULTARE PUBLICĂ 
 

INDICAŢII GEOGRAFICE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

În scopul executării prevederilor Acordului de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi 
Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de 
altă parte (în continuare Acord), se iniţiază consultările publice pe marginea Listelor indicaţiilor geografice 
ale Uniunii Europene înaintate spre protecţie în Republica Moldova, publicate în prezenta Secţiune. 

În conformitate cu Acordul, prin "indicaţii geografice" se înţeleg indicaţiile, astfel cum sunt definite 
în articolul 22 alineatul (1) al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de 
comerţ (Acordul TRIPS), care includ şi "denumirile de origine". 

În termen de 2 luni din data publicării, orice persoană care are un interes legitim, poate formula o 
opoziţie cu privire la o astfel de protecţie, prin depunerea unei declaraţii motivate la AGEPI. 

Declaraţiile de opoziţie sunt admisibile numai în cazul în care acestea sunt depuse în termenul 
menţionat şi în cazul în care demonstrează că denumirea propusă spre protecţie: 

a) ar fi în conflict cu denumirea unui soi de plantă, inclusiv a unei varietăţi de viţă-de-vie, sau a 
unei rase de animale şi, ca urmare, este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul cu privire la originea 
adevărată a produsului; 

b) este în totalitate sau parţial omonimă cu o denumire deja protejată în Republica Moldova în 
temeiul Legii nr. 66-XVI/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor 
tradiţionale garantate; 

c) este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul cu privire la identitatea reală a produsului, 
având în vedere reputaţia şi renumele mărcii comerciale şi durata de utilizare a acesteia; 

d) ar prejudicia existenţa unei denumiri total sau parţial identice sau a unei mărci comerciale ori 
existenţa unor produse care se află legal pe piaţă de cel puţin cinci ani înainte de data prezentei publicări; 

e) sau, dacă pot prezenta dovezi care indică faptul că denumirea, înaintată spre protecţie, este 
generică. 

Criteriile menţionate mai sus se vor evalua în raport cu teritoriul Republicii Moldova. Depunerea 
opoziţiilor împotriva acordării protecţiei indicaţiilor geografice, publicate în prezenta Secţiune, nu este 
supusă taxelor sau condiţiilor de formă. 

 
 
 

INFORMATION NOTICE – PUBLIC CONSULTATION 
 

GEOGRAPHICAL INDICATIONS FROM THE EUROPEAN UNION 
 

For the purpose of enforcing the provisions of the Association Agreement between the Republic of 
Moldova, on the one part, and the European Union and the European Atomic Energy Community and their 
Member States, on the other part (hereinafter Agreement), public consultations shall be initiated on the Lists 
of European Union`s geographical indications submitted for protection in the Republic of Moldova, 
published in this Section.  

 
In line with the Agreement, “geographical indication” means an indication, as defined in Article 22 

(1) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), which also includes 
"designations of origin". 

 
Within 2 months of the date of publication, anyone with a legitimate interest may file an opposition 

against such protection by lodging a duly substantiated statement with the AGEPI.  
Statements of objection shall be admissible only if they are filed within the established time limit 

and if they show that the name for which the protection is proposed : 
 



INDICAŢII GEOGRAFICE                                                                                  MD - BOPI 1/2016  

 109

a) would conflict with the name of a plant variety, including a variety of grape vines or an animal 
breed and as a result is liable to mislead the consumer as to the true origin of the product; 

 
b) is wholly or partially homonymous with that of a name already protected in the Republic of 

Moldova under Law no. 66-XVI/2008 on the protection of geographical indications, appellations of origin and 
traditional specialties guaranteed; 

 
c) is liable to mislead the consumer as to the true identity of the product, given the reputation and 

renown of the trademark and duration of its use; 
 
d) would jeopardize the existence of an entirely or partially identical name or trademark or the 

existence of products which have been legally on the market for at least five years preceding the date of this 
publication; 

 
e) or, if evidence can be presented indicating that the name for which protection is sought is 

generic. 
 
The criteria referred to above shall be evaluated in relation to the territory of the Republic of 

Moldova. Lodging oppositions against a decision to grant protection to geographical indications, published 
in this Section, shall not be subjected to fees or formal conditions 

 
 
 

Lista indica ţiilor geografice ale Uniunii Europene propuse 
spre protec ţie în Republica Moldova în baza Acordului  

de asociere între Republica Moldova şi Uniunea European ă  
şi Comunitatea European ă a Energiei Atomice  

privind protec ţia indica ţiilor geografice pentru produse 
agricole şi alimentare 

 
 

1. Lista indicaţ iilor geografice 
pentru produse agricole şi alimentare 

(în ordinea alfabetic ă a codurilor ţărilor de origine)  
 

Se publică următoarele date: numărul curent; codul ţării de origine; denumirea; specificarea obiectului 
protecţiei; IGP (indicaţie geografică protejată) / DOP (denumire de origine protejată); categoria de produse 

conform clasificării produselor în sensul art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151 din 21 noiembrie 
2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare 

 
 
Nr. 
crt. 

Cod 
ţară 

Denumirea 
 

IGP/DOP Categoria de produse 

1 2 3 4 5 
1 DE Bremer Klaben IGP Pâine, produse de patiserie, prăjituri, 

produse de cofetărie, biscuiţi şi alte 
produse de panificaţie 

2 ES Lenteja de Tierra de Campos  IGP Fructe, legume şi cereale  
în aceeaşi stare sau transformate 

3 ES Grelos de Galicia IGP Fructe, legume şi cereale  
în aceeaşi stare sau transformate 
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1 2 3 4 5 
4 ES Sobao Pasiego IGP Pâine, produse de patiserie, prăjituri, 

produse de cofetărie, biscuiţi şi alte 
produse de panificaţie 

5 FR Moutarde de Bourgogne  IGP Pastă de muştar  
6 IT Formaggio di Fossa di Sogliano DOP Brânzeturi 

7 IT Aglio Bianco Polesano DOP Fructe, legume şi cereale  
în aceeaşi stare sau transformate 

8 IT Amarene Brusche di Modena IGP Fructe, legume şi cereale  
în aceeaşi stare sau transformate 

9 IT Insalata di Lusia IGP Fructe, legume şi cereale  
în aceeaşi stare sau transformate 

10 IT Limone Interdonato Messina IGP Pâine, produse de patiserie, prăjituri, 
produse de cofetărie, biscuiţi şi alte 
produse de panificaţie 

11 IT  Marrone di Combai IGP Pâine, produse de patiserie, prăjituri, 
produse de cofetărie, biscuiţi şi alte 
produse de panificaţie 

12 IT Riso del Delta del Po IGP Fructe, legume şi cereale  
în aceeaşi stare sau transformate 

13 IT  Marroni del Monfenera IGP Pâine, produse de patiserie, prăjituri, 
produse de cofetărie, biscuiţi şi alte 
produse de panificaţie 

14 HU Makói vöröshagyma / Makói hagyma DOP Fructe, legume şi cereale  
în aceeaşi stare sau transformate 

15 PL Redykołka DOP Brânzeturi 

16 UK Cornish Sardines IGP Peşti, moluşte, crustacee proaspete şi 
produse derivate 

17 UK Traditional Grimsby Smoked Fish IGP Peşti, moluşte, crustacee proaspete şi 
produse derivate 

 
 
 
 

 
 
 

2. Lista indicaţ iilor geografice pentru vinuri 
(în ordinea alfabetic ă a codurilor ţărilor de origine) 

 
Se publică următoarele date: numărul curent; codul ţării de origine; denumirea şi, dacă este cazul, 

termenul echivalent; specificarea obiectului protecţiei - IGP (indicaţie geografică protejată) / 
DOP (denumire de origine protejată). 

 
La rubrica "Denumirea", cu bold şi cu asterisc sunt marcate denumirile protejate  

în RepubIica Moldova conform Aranjamentului de la Lisabona privind protectia indicaţiilor locului  
de origine al produselor şi înregistrarea lor internaţională http://www.wipo.int/ipdl/en/lisbon/  

(exemplu: Bourgogne mousseux* ) 

 
Nr.  
crt. 

Cod ţară Denumirea IGP/DOP 

1 EL 
 

Κοιλάδα Αταλάντης 
Termen echivalent: Atalanti Valley 

IGP 

2 FR Bourgogne mousseux* DOP 

3 FR Pays d'Oc IGP 

4 IT Valdichiana toscana DOP 

5 UK English Regional IGP 

6 UK Welsh Regional IGP 
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 V 
Design industrial / Industrial design  

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certifi-
catele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale 
reînnoite prin procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established 
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

Data on filed industrial design applications, registered industrial designs, issued industrial design 
registration certificates, and industrial designs renewed under the national procedure shall be published 
in this Section. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Number of the certificate  

(15)  Data înregistrării  

 Date of the registration 

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

 Expected expiration date of the registration  

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of the industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of the application  

(22)  Data de depozit  

 Date of filing of the application 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of the exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 

 Data relating to priority under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of the priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Date of filing of the priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   

 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMA ŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of published industrial designs 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor 
de înregistrare (semestrial) 

 List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the numerical index (half-yearly) 

BA1L  Lista cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications for the registration of published industrial designs, grouped in accordance with 
the ICID classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L  Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of refused industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L L ista desenelor şi modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale  

 List of owners deprived of rights by non-payment of fees for issuance of industrial design registration 
certificates 

MK4L  Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs  

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
împotriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of 
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2015 0036 
(22) 2015.04.30 
(28) 49 

(57)  Culori revendicate:  
desenul 1 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, verde, galben, roşu, oranj, violet;  

desenul 2 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, verde, galben, roşu, oranj, violet;  
desenul 3 - alb, negru, verde de diferite 

nuanţe, albastru de diferite nuanţe, galben, 
roşu, oranj, violet;  
desenul 4 - alb, negru, gri de diferite nuanţe, 

albastru de diferite nuanţe, verde, galben, 
roşu, oranj, violet, bej;  
desenul 5 - alb, negru, cafeniu de diferite 

nuanţe, galben de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, gri de diferite nuanţe, 
albastru de diferite nuanţe, roşu, oranj, 

violet;  
desenul 6 - alb, negru, cafeniu de diferite 
nuanţe, galben de diferite nuanţe, albastru 

de diferite nuanţe, verde, roşu, oranj, violet;  
desenul 7 - alb, negru, cafeniu de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, gri de 

diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
roşu de diferite nuanţe, galben;  
desenul 8 - alb, negru, albastru de diferite 

nuanţe,  gri de diferite nuanţe, roşu;  
desenul 9 - alb, negru, cafeniu de diferite 
nuanţe, verde de diferite nuanţe, albastru de 

diferite nuanţe, galben, roşu, oranj, violet;  
desenul 10 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, roşu;  

desenul 11 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, cafeniu, galben, roşu;  
desenul 12 - alb, negru, albastru de diferite 

nuanţe, gri de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, 
galben, oranj;  

desenul 13 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, 

roşu de diferite nuanţe, oranj de diferite 
nuanţe, violet de diferite nuanţe, vişiniu de 
diferite nuanţe;  

desenul 14 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, oranj 

de diferite nuanţe;  

desenul 15 - alb, negru, albastru de diferite 

nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, roşu de 
diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, 
bej;  

desenul 16 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, oranj de diferite nuanţe, roşu, 

galben, bej;  
desenul 17 - alb, negru, verde de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, roşu de 

diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, 
violet de diferite nuanţe, bej;  
desenul 18 - alb, negru, roşu de diferite 

nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, 
oranj de diferite nuanţe;  

desenul 19 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, 

vişiniu;  
desenul 20 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, auriu de diferite nuanţe, bej de 

diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, galben, oranj de 
diferite nuanţe, roşu;  

desenul 21 - alb, negru, albastru de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, auriu de 
diferite nuanţe, bej de diferite nuanţe, verde 

de diferite nuanţe, galben, oranj, roşu, 
cafeniu, vişiniu de diferite nuanţe;  
desenul 22 - alb, negru, albastru de diferite 

nuanţe, gri de diferite nuanţe, galben de 
diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, roşu 
de diferite nuanţe, oranj de diferite nuanţe;  

desenul 23 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, bej, 
albastru de diferite nuanţe, verde de diferite 

nuanţe, galben, oranj de diferite nuanţe, 
roşu, vişiniu;  
desenul 24 - alb, negru, gri de diferite 

nuanţe, albastru de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, 
oranj de diferite nuanţe,  roşu, violet;  

desenul 25 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, 

vişiniu de diferite nuanţe;  
desenul 26 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, verde de 

diferite nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, 
galben, roşu de diferite nuanţe, violet;  
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desenul 27 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, verde de 

diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe;  
desenul 28 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, verde de 

diferite nuanţe, galben de diferite nuanţe, 
roşu, violet;  
desenul 29 - alb, negru, gri de diferite 

nuanţe, albastru de diferite nuanţe, roşu de 
diferite nuanţe, oranj de diferite nuanţe, 
galben;  

desenul 30 - alb, cafeniu de diferite nuanţe, 
bej, albastru de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, galben, oranj de diferite 

nuanţe, roşu;  
desenul 31 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, verde de 

diferite nuanţe, galben, oranj de diferite 
nuanţe, roşu de diferite nuanţe;  
desenul 32 - alb, negru, albastru de diferite 

nuanţe, verde de diferite nuanţe, oranj de 
diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, 
galben;  

desenul 33 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, galben, oranj, roşu;  

desenul 34 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, violet de diferite nuanţe, verde de 
diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 

galben, oranj de diferite nuanţe, roşu;  
desenul 35 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, verde de 

diferite nuanţe, bej de diferite nuanţe, 
galben, oranj de diferite nuanţe, roşu;  
desenul 36 - alb, negru, gri de diferite 

nuanţe, albastru de diferite nuanţe, oranj de 
diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe;  
desenul 37 - alb, negru, cafeniu de diferite 

nuanţe, galben de diferite nuanţe, oranj de 

diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 
verde de diferite nuanţe, roşu, violet;  

desenul 38 - alb, negru, verde de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, gri de 
diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, 

galben de diferite nuanţe, oranj, roşu, violet;  
desenul 39 - alb, negru, gri de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, verde de 

diferite nuanţe, vişiniu de diferite nuanţe, 
galben, oranj de diferite nuanţe, roşu;  
desenul 40 - alb, negru, cafeniu de diferite 

nuanţe, galben de diferite nuanţe, albastru 
de diferite nuanţe, oranj de diferite nuanţe, 
roşu, roz;  

desenul 41 - alb, negru, verde de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, galben, roşu;  
desenul 42 - alb, negru, verde de diferite 

nuanţe;  
desenul 43 - alb, negru, oranj de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, galben, roşu;  

desenul 44 - alb, negru, galben de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, roşu;  
desenul 45 - alb, negru, violet de diferite 

nuanţe, gri de diferite nuanţe, galben, roşu;  
desenul 46 - alb, negru, verde de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, galben, roşu;  

desenul 47 - alb, negru, oranj de diferite 
nuanţe, cafeniu de diferite nuanţe, albastru 
de diferite nuanţe;  

desenul 48 - alb, negru, verde de diferite 
nuanţe, galben de diferite nuanţe, gri de 
diferite nuanţe, albastru, roşu;  

desenul 49 - alb, negru, turcoaz de diferite 
nuanţe, gri de diferite nuanţe, galben, roşu 

(71)(72) ZINCENCO Alexandr, MD 

Str. Dimineţii nr. 28, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(54) Etichete  

 
(55) 
 Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



  MD - BOPI 1/2016                                                                                                DESIGN 
 

 118 

(21) f 2015 0036 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
 

 
 



   DESIGN    MD - BOPI 1/2016 
 

 119 

(21) f 2015 0036 

 
5 

 

 
6 

 

 

 

 
7  8 



  MD - BOPI 1/2016                                                                                                DESIGN 
 

 120 

(21) f 2015 0036 

 

  

9  10  11 

 

 
12 

 

 
13 



   DESIGN    MD - BOPI 1/2016 
 

 121 

(21) f 2015 0036 

 
14 

 

 
15 

 

 
16 

 

 
 



  MD - BOPI 1/2016                                                                                                DESIGN 
 

 122 

(21) f 2015 0036 

 
17 

 

 
18 

 

 
19 

 



   DESIGN    MD - BOPI 1/2016 
 

 123 

(21) f 2015 0036 

 
20 

 

 
21 

 

22 



  MD - BOPI 1/2016                                                                                                DESIGN 
 

 124 

(21) f 2015 0036 

 
23 

 

 
24 

 

 
25 

 



   DESIGN    MD - BOPI 1/2016 
 

 125 

(21) f 2015 0036 

 
26 

 

 
27 

 

 
28 

 
 
 

 



  MD - BOPI 1/2016                                                                                                DESIGN 
 

 126 

(21) f 2015 0036 

 
29 

 

 
30 

 

 
31 

 
 

 
 



   DESIGN    MD - BOPI 1/2016 
 

 127 

(21) f 2015 0036 
 

 
32 

 

33 

 

34 

 
 
 
 
 

 



  MD - BOPI 1/2016                                                                                                DESIGN 
 

 128 

(21) f 2015 0036 
 

 
35 

 

36 

 

37 

 

 



   DESIGN    MD - BOPI 1/2016 
 

 129 

(21) f 2015 0036 
 

38 

 

 
39 

 
  

 
40  41  42 

 
 
 
 
 

 



  MD - BOPI 1/2016                                                                                                DESIGN 
 

 130 

(21) f 2015 0036 
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47  48  49 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 25-03  

(21) f 2015 0087 
(22) 2015.09.22 
(28) 38 

(71)(72) SUCIU IGOR, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 20, Ungheni,  

           MD-3600, Republica Moldova 

(74) BUNESCU Marian 
(54) Monumente funerare şi elemente de 

monumente funerare  

 

(55) 
 
 



    DESIGN                                                                                                         MD - BOPI 1/2016 
 

 131

(21) f 2015 0087 
 

 

 

 

 

 
1.1  1.2  2 

 

 

   

 
3  4  5  6 

 

 

 

 

 

 

 

 
7  8  9  10 



MD - BOPI 1/2016                                                                                                   DESIGN 

 132 

(21) f 2015 0087 
 

 

 

 

11  12  13 

 

 

  

 

 

14  15  16  17 

 
 

18.1  18.2 

 

 

 

 
19.1  19.2 

 
 



    DESIGN                                                                                                         MD - BOPI 1/2016 
 

 133

(21) f 2015 0087 
 

 

20.1  20.2 

 
 

20.3  20.4 

 
 

 
21.1  21.2 

 

 

21.3  21.4 

 
   

 
22  23  24  25 

 
 
 



MD - BOPI 1/2016                                                                                                   DESIGN 

 134 

(21) f 2015 0087 
 

 

   

 
26  27  28  29 

 
  

 

 

30  31  32  33 

 
  

 

 

 
34  35  36  37 

 



    DESIGN                                                                                                         MD - BOPI 1/2016 
 

 135

(21) f 2015 0087 
 

38 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 1/2016                                                                                                   DESIGN 

 136 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută  
de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele 

conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), 
titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28)(20)  
Nr. de 
desene  
şi modele 
industriale  

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1667 2015.12.23 2019.10.02 f 2014 0065 2014.10.02 09-01 1 SHERIF S.R.L., MD 
Str. Şevcenko nr. 81/11,  
MD-3300, Tiraspol, Republica 
Moldova 

6/2015 

2 1668 2015.12.23 2020.04.07 f 2015 0032 2015.04.07 09-01 1 DRAGNEV Igor, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 40,  
ap. 4, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

7/2015 

3 1669 2015.12.23 2020.05.08 f 2015 0039 2015.05.08 09-01 1 EFIMOV Alexandr, MD 
Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bl. 1, 
ap. 77, MD-2051, Chişinău,  
Republica Moldova 
 
SERICOV Dmitrii, MD 
Str. A. Dimo nr. 44,  
MD-2003, Chişinău, Durleşti,  
Republica Moldova 
 
CROITORI Roman, MD 
Str. Alecu Russo nr. 18,  
ap. 163, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

8/2015 

4 1670 2015.12.22 2020.02.17 f 2015 0008 2015.02.17 09-03, 
05 

1 (1) Întreprinzător individual 
BOGUSLAVSKAIA Karina 
Irekovna, RU 
D. 1, ul. Bogataia, d. 
Matiuşino, Laişevski 
muniţipalnîi raion, 422624,  
Respublica Tatarstan,  
Federaţia Rusă 

4/2015 

5 1671 2015.12.21 2020.04.29 f 2015 0034 2015.04.29 09-05 2 MORAR CONST S.R.L., 
SOCIETATE COMERCIALĂ, 
MD 
Str. Voluntarilor nr. 12/3,  
ap. 36, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

6/2015 

6 1672 2015.12.30 2020.05.12 f 2015 0043 2015.05.12 11-02 24 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău,  
Republica Moldova 

6/2015 

7 1673 2015.12.30 2020.05.12 f 2015 0045 2015.05.12 11-02 24 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău,  
Republica Moldova 

6/2015 

8 1674 2015.12.28 2020.05.12 f 2015 0046 2015.05.12 11-02 24 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău,  
Republica Moldova 

6/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 1675 2015.12.23 2020.01.05 f 2015 0001 2015.01.05 12-16 10 ALEXEI Serghei, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 196, bloc 1, 
ap. 159, MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2015 

10 1676 2015.12.29 2020.05.06 f 2015 0037 2015.05.06 19-08 6 BULGARI WINERY S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE CU 
CAPITAL STRĂIN, MD 
Str. Iu. Gagarin nr. 35,  
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia,  
Republica Moldova 

6/2015 

11 1677 2015.12.23 2020.05.11 f 2015 0040 2015.05.11 19-08 2 GUŢU Serghei, MD 
Str. Ion Neculce nr. 12/1,  
ap. 85, MD-2064, Chişinău,  
Republica Moldova 

6/2015 

12 1678 2015.12.21 2020.05.19 f 2015 0049 2015.05.19 19-08 1 DRAGNEV Igor, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 40,  
ap. 4, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

8/2015 

13 1679 2015.12.21 2020.05.19 f 2015 0050 2015.05.19 19-08 1 DRAGNEV Igor, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 40,  
ap. 4, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

8/2015 

14 1680 2015.12.23 2020.02.27 f 2015 0009 2015.02.27 25-02 6 (1, 2, 10, 
11, 13, 15 ) 

TESAND S.R.L, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 184/4 ap. 32, 
MD-2071, Chişinău,  
Republica Moldova 

4/2015 

15 1681 2015.12.29 2020.04.29 f 2015 0035 2015.04.29 32-00 1 ANFEPUR S.R.L., MD 
Str. Ştefan cel Mare,  
MD-4239, Tudora, Stefan 
Vodă, Republica Moldova 

8/2015 

16 1682 2015.12.29 2020.05.12 f 2015 0042 2015.05.12 32-00 20 REAZANOVA Elena, MD 
Str. Miron Costin nr. 11,  
bloc 3, ap. 24, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

6/2015 

 
 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în decembrie 2015 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifica-
tului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 1646 11-02 f 2015 0006 2015.02.10 1 CAMERA DE COMERŢ  
ŞI INDUSTRIE, MD 

10/2015 

2 1647 11-02 f 2015 0014 2015.03.16 26 GÎRBU Anatolie, MD 10/2015 

3 1648 20-02 f 2015 0010 2015.03.03 1 BURLACU Ştefan, MD 10/2015 

4 1649 25-02 f 2014 0066 2014.10.15 4 AFANASIEV Iulian, MD 10/2015 
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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, nr. BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(18) 
Data 

expirării 
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de  
desene 

şi modele  
industriale  
reînnoite 

(73) 
Titularul şi adresa, 
cod ST. 3 OMPI 

(43)(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 924 2021.02.14 f 2006 0021 2006.02.14 09-01 1 SAVERGLASS, FR 
3 rue de la Gare, 60960 
FEUQUIERES, Franţa 

11/2006 
7/2007 

2 966 2021.02.02 f 2006 0013 2006.02.02 09-01, 03 2 ART GRUP BRIVET S.R.L., 
SOCIETATE COMERCIALĂ, 
MD 
Str. Nadejda Russo nr. 7, 
MD-2024, Chişinău,  
Republica Moldova 

3/2007 
11/2007 

3 1345 2020.11.03 f 2010 0093 2010.11.03 09-07 1 MILGROM Moisei, MD 
Bd. Larisa nr. 16, ap. 13,  
MD-3100, Bălţi,  
Republica Moldova 

4/2011 
9/2011 

12/2011 

4 1353 2020.12.07 f 2010 0097 2010.12.07 09-01 1 FABRICA DE STICLĂ DIN 
CHIŞINĂU, NTREPRINDERE 
DE STAT, MD 
Str. Transnistria nr. 20,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

2/2011 
11/2011 
2/2012 

5 1354 2020.12.10 f 2010 0101 2010.12.10 09-01 2 FABRICA DE STICLĂ DIN 
CHIŞINĂU, NTREPRINDERE 
DE STAT, MD 
Str. Transnistria nr. 20,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

2/2011 
11/2011 
2/2012 

6 1360 2021.02.24 f 2011 0018 2011.02.24 02-02 18 OTKRÎTOE AKŢIONERNOE 
OBŞCESTVO "NEFTEANAIA 
KOMPANIA "LUKOIL", RU 
Sretenskii bulivar, 11, 101000, 
Moscova,  
Federaţia Rusă 

6/2011 
12/2011 
3/2012 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare interna ţională  

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/084523 2014.10.06 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 6 2019.10.06 23/2015 

2 DM/084527 2014.10.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2019.10.07 23/2015 

3 DM/084562 2014.10.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2019.10.07 23/2015 

4 DM/084791 2014.10.28 TISSOT SA 
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Cutie pentru ceas; brăţară 
pentru ceas; cutie pentru 
ceas cu brăţară / Watch 
case; watch strap; watch 
case with strap / Boîte de 
montre; bracelet de 
montre; boîte de montre 
avec bracelet 

10-07 3 2019.10.28 17/2015 

5 DM/084832 2014.11.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2019.11.10 19/2015 

6 DM/084840 2014.10.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână; ace 
pentru ceas (set) / 
Wristwatch; clock hands 
(set) / Montre-bracelet; 
aiguilles de montre 
(ensemble) 

10-02, 07 2 2019.10.28 17/2015 

7 DM/085023 2014.12.05 MONTRES 
JAQUET DROZ 
SA (MONTRES 
JAQUET DROZ 
AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ 
LTD.), CH 

Cadrane / Dials / Cadrans 10-07 4 2019.12.05 22/2015 

8 DM/085206 2014.12.17 JAPAN 
TOBACCO INC., 
JP 

Ornamente / 
Ornamentation / 
Ornementation 

32-00 3 2019.12.17 24/2015 

9 DM/085587 2015.02.02 
 

2014.08.13, 
2014/05734, 

TR 

YILDIZ 
HOLDİNG 
ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 

Ambalaj pentru produs 
alimentar / Food product 
packaging / Emballage de 
produit alimentaire 

09-05 1 2020.02.02 31/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 DM/086307 2014.08.02 PATROIS 
GUILLAUME, 
FR 

Construcţii modulare de 
mansardă; element de 
bloc multifuncţional de 
mobilier de interior; 
construcţie de mansardă 
plasată pe o clădire platou 
sau vilă / Modular loft 
structures; multi-purpose 
block interior furnishing 
element; modular loft 
structure placed on a 
plateau building or villa / 
Constructions loft 
modulaires; élément 
intérieur mobiler bloc 
multi-usage; construction 
loft modulaire posée sur 
villa et immeuble de 
plateau 

25-02, 03 4 2019.08.02 19/2015 

11 DM/086360 2015.02.06 IGOR STATNÎI, 
RO 

Ambalaje de tip blister / 
Blister packs / 
Emballages de type 
blister 

09-05 2 2020.02.06 20/2015 

12 DM/086513 2015.03.16 PROCREDIT 
HOLDING AG & 
CO. KGAA, DE 

Logo-uri / Logos / Logos 32-00 2 2020.03.16 23/2015 

13 DM/086706 2015.05.13 FICOSOTA 
LTD., BG 

Modive decorative pentru 
suprafeţe / Decorative 
pattern for surfaces / Motif 
décoratif pour surfaces 

32-00 1 2020.05.13 26/2015 

14 DM/086707 2015.05.13 FICOSOTA 
LTD., BG 

Ambalaje pentru articole 
absorbante; ambalaje / 
Packages for absorbent 
articles; packages / 
Emballages pour articles 
absorbants; emballages 

09-05 6 2020.05.13 26/2015 

 
 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 

data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 
numărul de desene şi modele industriale, data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a 

înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

(51) 
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate  

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale  
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
09-05 DM/085587 2015.02.02 

 
2014.08.13, 

2014/05734, TR 

YILDIZ HOLDING 
ANONIM ŞIRKETI, TR 

Ambalaj pentru produs 
alimentar / Food product 
packaging / Emballage de 
produit alimentaire 

1 2020.02.02 31/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

09-05 DM/086360 2015.02.06 IGOR STATNÎI, RO Ambalaje de tip blister / 
Blister packs / 
Emballages de type 
blister 

2 2020.02.06 20/2015 

09-05 DM/086707 2015.05.13 FICOSOTA LTD., BG Ambalaje pentru articole 
absorbante; ambalaje / 
Packages for absorbent 
articles; packages / 
Emballages pour articles 
absorbants; emballages 

6 2020.05.13 26/2015 

10-02 DM/084523 2014.10.06 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

6 2019.10.06 23/2015 

10-02 DM/084527 2014.10.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2019.10.07 23/2015 

10-02 DM/084562 2014.10.07 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

3 2019.10.07 23/2015 

10-02 DM/084832 2014.11.10 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2019.11.10 19/2015 

10-02, 
07 

DM/084840 2014.10.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

Ceas de mână; ace 
pentru ceas (set) / 
Wristwatch; clock hands 
(set) / Montre-bracelet; 
aiguilles de montre 
(ensemble) 

2 2019.10.28 17/2015 

10-07 DM/084791 2014.10.28 TISSOT SA  
(TISSOT AG)  
(TISSOT LTD), CH 

Cutie pentru ceas; brăţară 
pentru ceas; cutie pentru 
ceas cu brăţară / Watch 
case; watch strap; watch 
case with strap / Boîte de 
montre; bracelet de 
montre; boîte de montre 
avec bracelet 

3 2019.10.28 17/2015 

10-07 DM/085023 2014.12.05 MONTRES JAQUET 
DROZ SA (MONTRES 
JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET 
DROZ LTD.), CH 

Cadrane / Dials / Cadrans 4 2019.12.05 22/2015 

25-02, 
03 

DM/086307 2014.08.02 PATROIS 
GUILLAUME, FR 

Construcţii modulare de 
mansardă; element de 
bloc multifuncţional de 
mobilier de interior; 
construcţie de mansardă 
plasată pe o clădire platou 
sau vilă / Modular loft 
structures; multi-purpose 
block interior furnishing 
element; modular loft 
structure placed on a 
plateau building or villa / 
Constructions loft 
modulaires; élément 
intérieur mobiler bloc 
multi-usage; construction 
loft modulaire posée sur 
villa et immeuble de 
plateau 

4 2019.08.02 19/2015 

32-00 DM/085206 2014.12.17 JAPAN TOBACCO 
INC., JP 

Ornamente / 
Ornamentation / 
Ornementation 

3 2019.12.17 24/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

32-00 DM/086513 2015.03.16 PROCREDIT 
HOLDING AG & CO. 
KGAA, DE 

Logo-uri / Logos / Logos 2 2020.03.16 23/2015 

32-00 DM/086706 2015.05.13 FICOSOTA LTD., BG Modive decorative pentru 
suprafeţe / Decorative 
pattern for surfaces / Motif 
décoratif pour surfaces 

1 2020.05.13 26/2015 

 
 
 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare interna ţională  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite,  
(nr. desenului şi modelului industrial reînnoit) data expirării reînnoirii, numărul BOPI în care  

a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28) (20) 
Nr. de desene 

şi modele 
industriale reînnoite 

(nr. desenului şi 
modelului industrial 

reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/034855 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

2 2020.11.21(4R) 12/1997 49/2015 

2 DM/034855A HERMES SELLIER, FR 11 2020.11.21(4R) 12/1997 49/2015 

3 DM/035098 HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

15 2020.11.21(4R) 12/1997 49/2015 

4 DM/035098A HERMES SELLIER, FR 10 2020.11.21(4R) 12/1997 49/2015 

5 DM/053904 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.11.20(3R) 6/2001 48/2015 

6 DM/054092 OMEGA SA (OMEGA AG)  
(OMEGA LTD.), CH 

1 2020.11.27(3R) 7/2001 49/2015 

7 DM/054183 FINQUEL MICHEL, IL 1 2020.12.01(3R) 7/2001 51/2015 

8 DM/054203 MONTRES BREGUET S.A., CH 3 2020.12.06(3R) 7/2001 50/2015 

9 DM/054807 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

5 2020.11.27(3R) 9/2001 49/2015 

10 DM/057803 COMPAGNIE GERVAIS DANONE, FR 2 2020.12.14(3R) 7/2002 51/2015 

11 DM/067139 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

11 2020.11.21(2R) 4/2006 48/2015 

12 DM/067233 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.12.06(2R) 5/2006 50/2015 

13 DM/067243 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

7 2020.12.06(2R) 5/2006 50/2015 

14 DM/067244 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.12.06(2R) 5/2006 50/2015 

15 DM/067245 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.12.06(2R) 5/2006 50/2015 

16 DM/067247 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.12.06(2R) 5/2006 50/2015 

17 DM/067248 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2020.12.06(2R) 5/2006 50/2015 
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1 2 3 4 5 6 7 

18 DM/067249 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2020.12.06(2R) 5/2006 50/2015 

19 DM/067250 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2020.12.06(2R) 5/2006 50/2015 

20 DM/067251 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

7 2020.12.06(2R) 5/2006 50/2015 

21 DM/067254 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

8 2020.12.05(2R) 5/2006 50/2015 

22 DM/067258 DAIMLER AG, DE 7(1, 4, 5, 6, 7, 9, 10) 2020.11.28(2R) 9/2006 49/2015 

23 DM/067277 DAIMLER AG, DE 7(1, 4, 5, 6, 7, 9, 10) 2020.11.29(2R) 9/2006 49/2015 

24 DM/067283 DAIMLER AG, DE 1 2020.11.30(2R) 3/2007 49/2015 

25 DM/067301 DAIMLER AG, DE 1 2020.11.24(2R) 3/2007 48/2015 

26 DM/067347 HERMES SELLIER, FR 4 2020.12.06(2R) 10/2006 49/2015 

27 DM/067370 URS HÄRRI, ENGINEERING-
BERATUNG, CH 

4 2020.12.07(2R) 10/2006 50/2015 

28 DM/067560 DAIMLER AG, DE 18 2021.02.24(2R) 3/2007 49/2015 

29 DM/074490 OLYMPIA ELECTRONICS N.LAKASAS - 
P.ARVANITIDIS S.A., GR 

1 2020.06.07(1R) 6/2011 50/2015 

30 DM/074868 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.11.26(1R) 7/2011 48/2015 

31 DM/074873 SWATCH AG (SWATCH SA)  
(SWATCH LTD.), CH 

1 2020.12.13(1R) 7/2011 51/2015 

32 DM/075030 MÜLLER & MEIRER 
LEDERWARENFABRIK GMBH, DE 

10 2020.12.13(1R) 1/2012 51/2015 

 



1
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VI 
Modific ări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protec ţie 
ale obiectelor de proprietate industrial ă / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre cererile 

retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din drepturi; 

date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and titles 

of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on withdrawn, 

rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; deprivations of 

rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I



    MD - BOPI 1/2016  

 146 

Lista modific ărilor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr.  
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

036406 - 5/2015 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 

2 
 

Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

036412 - 3/2015 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
3 Mărci 002831 

002832 
002833 

2R 2047 
2R 2048 
2R 2049 

9/1995 
8/2004 
4/2005 
1/2010 
9/2014 

(730)  
Kraft Foods Deutschland Intel-
lectual Property GmbH & Co. 
KG, DE 
 

(730)  
Mondelez Deutschland GmbH, 
DE 
 
 

4 Mărci 002831 
002832 
002833 

2R 2047 
2R 2048 
2R 2049 

9/1995 
8/2004 
4/2005 
1/2010 
9/2014 

(730)  
Mondelez Deutschland GmbH, 
DE 

(730)  
Kraft Foods Deutschland Holding 
GmbH, DE 
 

5 Mărci 003633 
 
 
 
 

004185 
 
 
 
 

014045 

2R 4120 
 
 
 
 

2R 4923  
 
 
 
 

R 11774 

4/1996 
11/1996 
5/2005 
11/2014 

 
12/1996 
9/1997 
4/2005 
11/2014 

 
9/2004 
2/2005 
3/2014 

(730)  
Wakefield House, Pipers Way, 
Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, 
Regatul Unit 
 

(730)  
Technology Centre, Whitchurch 
Hill, Pangbourne, Reading, RG8 
7QR, Regatul Unit 
 

6 Marcă 005446 R 4970 4/1997 
10/1997 
11/2006 

 

(730)  
2210 West Oaklawn Drive, 
Springdale, AR 72762,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
2200 Don Tyson Parkway, 
Springdale, AR 72762,  
Statele Unite ale Americii 

7 Marcă 005979 R 5326 8/1997 
1/1998 
2/2007 

 

(730)  
SEGA CORPORATION, JP 
2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, Japonia 

(730)  
SEGA Games Co., Ltd., JP 
1-2-12, Haneda, Ota-ku, Tokyo, 
Japonia 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 Mărci 009593 
 
 
 

010877 
 
 
 

017885 
 
 

018802 

R 8224  
 
 
 

R 9454 
 
 
 

14609 
 
 

15108 

  5/2001 
10/2001 
12/2010 

 
1/2003 
6/2003 
8/2011 

 
10/2006 
3/2007 

 
3/2007 
8/2007 

(730)  
Wakefield House, Pipers Way, 
Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, 
Regatul Unit 
 

(730)  
Technology Centre, Whitchurch 
Hill, Pangbourne, Reading, RG8 
7QR, Regatul Unit 
 

9 Marci 016277 
016278 

R 13802  
R 13803 

3/2006 
8/2006 
6/2015 

 
 

(730)  
Brenco, Inc., Virginia  
corporation, compania afiliată 
a AMSTED Industries,  
Incorporated, US 
P.O.Box 389, Petersburg, 
VIRGINIA 23804, Statele 
Unite ale Americii 

(730)  
Amsted Rail Company, Inc., US 
 
 
 
181 West Madison Street, 32nd 
Floor, Chicago, IL 60606,  
Statele Unite ale Americii 

10 Mărci 016191 
 
 
 

030180 
 
 

029837 
 
 

034171 

R 13528 
 
 
 

23856 
 
 

24263 
 
 

26828 

12/2005 
  5/2006 
  2/2015 

 
  1/2012 
  5/2013 

 
11/2011 
  9/2013 

 
  3/2014 
  5/2015 

(730)  
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 11, 
loc 6, MD-2044, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
Şos. Munceşti nr. 121,  
MD-2002, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

11 Marcă 017398 13681   1/2006 
  6/2006 

 
 

(730)  
Str. Industrială nr. 10, MD-
2023, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)  
Str. Uzinelor nr. 78/A, ap. (of.) 7, 
MD-2023, Chişinău, Republica 
Moldova 

12 Mărci 016597 
 
 

016507 

13811 
 
 

14150 

  3/2006 
  8/2006 

 
  6/2006 
11/2006 

 

(730)  
United Wine Company S.R.L. 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
WINE-TRADEMARKS S.R.L.,  
MD 
Str. A. Lupan nr. 4, ap. 2,  
MD-2059, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

13 Mărci  017210 
017211 

 
018146 
018147 

 
018148 

 
 

019656 
 

14206 
14207 

 
14672 
14673 

 
15536 

 
 

15669 
 

  6/2006 
11/2006 

 
11/2006 
  4/2007 

 
  6/2007 
11/2007 

 
  7/2007 
12/2007 

(730)  
RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-română, MD 

(730)  
RENAISSANCE PERFECT 
S.R.L., MD 
 

14 Marcă 017462 14326   7/2006 
12/2006 

 
 
 

(730)  
FARMACIA FAMILIEI S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Bd. Moscova nr. 16,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
FARMACIA FAMILIEI S.R.L.,  
MD 
Str. Burebista nr. 23, MD-2032, 
Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 7 
15 Marcă  017649 14408   8/2006 

  1/2007 
 
 

(730)  
MMI Corporation,  
corporaţie organizată conform 
legilor insulelor Caimane, KY 

(730)  
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD., KY 

16 Mărci  017930 
017932 
017933 

 
017931 

14677 
14678 
14679 

 
17483 

11/2006 
  4/2007 

 
 

  8/2008 
  1/2009 

(730)  
TYMBARK S.A., PL 
 

(730)  
TYMBARK - GMW Sp. z o.o. Sp. 
k., PL 
 

17 Marcă  018390 14777 12/2006 
  5/2007 
  4/2010 
11/2014 

 

(540)  

 

(540)  

 
18 Marcă 018317 14822 12/2006 

  5/2007 
12/2011 

 

(730)  
16200-A Carmenita Road, 
Cerritos, California 90703,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
12723 166th Street, Cerritos, 
California 90703, Statele Unite 
ale Americii 

19 Marcă 018500 14901   1/2007 
  6/2007 

 

(730) 
115 South Gongnong Ave, 
Baoding, Hebei 071000, China 

(730)  
2266 Chaoyang South Street, 
Baoding, Hebei 071000, China 

20 Marcă 017936 14907   1/2007 
  6/2007 

 

(730)  
"MASPEX"  
Sp. z  o.o., PL 

(730) 
MASPEX -GMW  
Sp. z o. o. S.K.A., PL 

21 Mărci  018509 
018510 

14915 
14916 

  1/2007 
  6/2007 

(730)  
Ul. Kostyakova, d. 6/5, 
125422, Moskva, Federaţia 
Rusă 

(730)  
Golovinskoe s., d.8., block 2a, 
125212, Moskva, Federaţia 
Rusă 

22 Marcă 017633 15161   3/2007 
  8/2007 

(730)  
EURO-ALCO S.A., MD 

(730)  
EURO-ALCO S.R.L., MD 

23 Marcă 021627 17486   8/2008 
  1/2009 
  1/2010 
  1/2011 

(730)  
GENERAL MEDIA GROUP 
S.R.L., întreprindere cu capital 
străin, MD 

(730)  
GENERAL MEDIA GROUP 
S.R.L., MD 

24 Mărci 023858 
023859 

18911 
18912 

12/2008 
10/2009 

 

(730)  
KAYABA INDUSTRY CO., 
LTD. (KAYABA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA), JP 

(730)  
KYB Corporation, JP 
 

25 Marcă 028340 22263   4/2011 
  2/2012 

 
 

(730)  
F.I.L.A. - Fabbrica Italiana 
Lapis ed Affini S.p.A., IT 
Via Pozzone, 5, 20121 Milano 
(MI), Italia 

(730)  
Space S.p.A., IT 
Via Vittor Pisani 27, Milano (MI), 
Italia 

26 Mărci 033312 
033313 

25299 
25333 

  9/2013 
  6/2014 

 
 
 

(730)  
HANJIN SHIPPING HOLDINGS 
CO., LTD., KR 
25-11, Yoido-Dong, 
Youngdeungpo-Ku, Seoul, 
Republica Coreea 

(730)  
HANJIN SHIPPING CO., LTD., 
KR 
25, Gukjegeumyung-ro 2-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

27 Mărci 027851 
 
 

028176 

25929 
 
 

25930 

12/2010 
  9/2014 

 
  2/2011 
  9/2014 

(730)  
UNIMARKET DISCOUNT 
S.R.L., MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 143,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
MOLDRETAIL GROUP S.R.L.,  
MD 
Şos. Munceşti nr. 121,  
MD-2002, Chişinău, Republica 
Moldova 

28 Marcă 034474 26421   4/2014 
  2/2015 

 
 

(730)  
1601 Cloverfield Blvd, Suite 
5000N, Santa Monica, CA 
90404, Statele Unite ale 
Americii 

(730)  
8600 Hayden Place, Culver City 
CA 90232, Statele Unite ale 
Americii 
 

29 Brevet  
de invenţie   

a 2000 0001  2738   9/2000 
  4/2005 
12/2005 

(73) 
12 PLACE DE L’IRIS - LA 
DEFENSE 2 92400 
COURBEVOIE, Franţa 

(73) 
16-40 RUE Henri Regnault, 
92400 COURBEVOIE, Franţa 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre cedent,  
date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date  
despre cedent 

Date  
despre cesionar 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Marcă 019214 

2006.04.28 
 

16569 
 

  2/2008 
  7/2008 
  9/2013 

(730)   
VICOM S.R.L., firmă,  
în procedură de faliment, 
MD 
Str. A. Puşkin nr. 44,  
MD-2005, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
GAVREV Eugeniu, MD 
 
 
Str. Miron Costin nr. 10,  
ap. 8, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova  

2553 
2015.12.02 

 

2 Marcă 008715 
1999.06.24 

 

R 7421 12/1999 
  8/2000 
  4/2004 
  6/2009 

(730)  
IMPERIAL VIN S.A., MD 
MD-7330, Pleşeni,  
Cantemir, Republica  
Moldova 

(730)   
VOLCU Oleg, MD 
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, 
MD-2043, Chişinău, 
Republica Moldova  

2554 
2015.12.03 

 

3 Cerere 
de înre-
gistrare 
a mărcii 

036995 
2015.05.11 

 

-   6/2015 
 

(730)   
FARM MEAT SUD S.R.L., 
MD 
Şos. Munceşti nr. 121,  
MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
FARM MEAT  
PROCESSING S.R.L., MD 
Şos. Munceşti nr. 121,  
MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova  

2555 
2015.12.09 

 

4 Cerere 
de înre-
gistrare 
a mărcii 

036773 
2015.03.27 

-   4/2015 
 

(730)   
FARM MEAT SUD S.R.L., 
MD 
Şos. Munceşti nr. 121,  
MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
FARM MEAT  
PROCESSING S.R.L., MD 
Şos. Munceşti nr. 121,  
MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova  

2556 
2015.12.10 

 

5 Marcă 031016 
2012.05.02 

 

24137 
 

  8/2012 
  8/2013 
  9/2015 

(730)   
Kraft Foods France  
Intellectual Property  
S.A.S., FR 
6 Av Réaumur, 92140 
Clamart, Franţa 

(730)   
Jacobs Douwe Egberts 
Trading FR SAS, FR 
 
6 avenue Réaumur,  
92140 Clamart, Franţa  

2557 
2015.12.15 

 

6 Mărci 002311 
1994.04.28 

 
 

002312 
1994.04.28 

 
002313 

1994.04.28 
 

002310 
1994.04.28 

 
004392 

1995.02.27 
 
 
 
 
 

005013 
1995.11.15 

 
 
 
 
 

009844 
2000.12.07 

 

2R 1150 
 
 
 

2R 1151 
 
 

2R 1152 
 
 

2R 1293 
 
 

2R 4228 
 

 
 
 
 
 

2R 4513 
 
 
 
 
 

 
R 8271 

 

  3/1995 
  4/2004 
  9/2009 
11/2013 
  6/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

  7/1996 
12/1996 
  4/2005 
  9/2009 
11/2013 
  4/2015 

 
11/1996 
  4/1997 
  4/2005 
  9/2009 
11/2013 
11/2015 

 
  5/2001 
10/2001 
  9/2009 
  8/2010 
11/2013 

(730)   
Intercontinental Great 
Brands LLC, US 
100 Deforest Avenue, 
East Hanover, NJ 07936, 
Statele Unite ale Americii 
 
 

(730)   
Koninklijke Douwe Egberts 
B.V., NL 
Oosterdoksstraat 80, 1011 
DK Amsterdam, Olanda 
 
  

2558 
2015.12.15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Marcă 035582 
2014.08.07 

 

26873 
 

  9/2014 
  5/2015 

(730)   
IGNATIEV Vadim, MD 
 
Str. Socoleni nr. 23, ap.  
112, MD- 2020, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
HI-TECH DECOR S.R.L., 
MD 
Str. Andrei Doga nr. 32,  
bloc 2, ap. (of.) 89,  
MD-2024, Chişinău, 
Republica Moldova  

2559 
2015.12.16 

 

8 Marcă 034626 
2014.01.29 

 

27230 
 

  4/2014 
  9/2015 

(730)   
ŞIŞ Mihail, MD 
MD-5633, Pociumbeni, 
Rîşcani, Republica Moldova 

(730)   
LIPCAN Serghei, MD 
Str. Dacii nr. 11, MD-4438, 
Sipoteni, Călăraşi, 
Republica Moldova  

2562 
2015.12.21 

 

9 Brevet de 
invenţie 

a 2000 0001 
1998.05.22 

2738 
 

  9/2005 
  4/2005 
12/2005 

 

(73) 
GRANDE PAROISSE S.A., 
FR  
16-40 RUE Henri Regnault, 
92400 COURBEVOIE, 
Franţa 

(73) 
BOREALIS CHIMIE S.A.S., 
FR  
20 TER RUE DES 
BEZONS, 92400 
COURBEVOIE, Franţa 

2563 
2015.12. 22 

10 Marcă 033247 
2013.06.06 

 

25182 
 

  9/2013 
  4/2014 

(730)   
PRIVATE JOINT STOCK 
COMPANY "BIOFARMA", 
UA 
9, Nikolaya Amosova Str., 
Kiev, 03680, Ucraina 

(730)   
TECOMARIA  
INVESTMENTS LIMITED, 
CY 
1, Lampousas Street, 1095 
Nicosia, Cipru  

2564 
2015.12.24 

 

11 Mărci  002831 
1994.09.09 

 
 
 
 

002832 
1994.09.09 

 
002833 

09.09.1994 
 

003069 
1994.10.12 

 
 

002803 
1994.09.07 

 
 
 

026699 
2010.02.04 

 
027103 

2010.05.04 

2R 2047 
 
 
 
 
 

2R 2048 
 
 

2R 2049 
 
 

2R 2225 
 
 
 

2R 3722 
 
 
 

 
20631 

 
 

21217 
 

9/1995 
8/2004 
4/2005 
1/2010 
2/2010 
9/2014 

 
 
 
 
 
 

11/1995 
  3/2005 
12/2014 

 
12/1995 
  6/1996 
  3/2005 
  9/2014 

 
  4/2010 
  1/2011 

 
  7/2010 
  5/2011 

(730)   
Kraft Foods Deutschland 
Holding GmbH, DE 
Langemarckstrasse 4-20, 
28199 Bremen, Germania 
 
 

(730)   
Mondelez Deutschland 
Coffee GmbH, DE 
Langemarckstrasse 4-20, 
28199 Bremen, Germania 
 
 

2565 
2015.12.28 
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Lista contractelor de licen ţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  
de protecţie, date despre licenţiar, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă,  

numărul şi data înregistrării contractului 
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului 
de protecţie 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă  
Internaţională 

 
IR 1126036 
 

Boguslavskaya Karina 
Irekovna, RU 
 
dom 1, ul. Bogataya,  
d. Matyushino, 
Laishevsky municipal 
district, RU-422624 
Republic of Tatarstan, 
Federaţia Rusă 

Otkrîtoe akţionernoe 
obşcestvo “Kazanskii 
jirovoi kombinat”, RU 
dom 1, ul. Laskovaia,  
selo Usadî, Laişevskii 
r-n, 422610, Republica  
Tatarstan, Federaţia 
Rusă 

1. Licenţă neexclusivă.  
2. Termenul de acţiune 
al contractului – de la 
17.12.2015 până la 
23.11.2016. 
3. Teritoriul de acţiune - 
Republica Moldova. 

2560 
2015.12.17 

2 Marcă  
Internaţională 

 
IR 1126036 
 

Boguslavskaya Karina 
Irekovna, RU 
 
dom 1, ul. Bogataya,  
d. Matyushino, 
Laishevsky municipal 
district, RU-422624 
Republic of Tatarstan, 
Federaţia Rusă 

Otkrîtoe akţionernoe 
obşcestvo “NEFIS-
BIOPRODUKT”, RU 
dom 1, ul. Laskovaia,  
selo Usadî, Laişevskii  
r-n, 422610, Republica  
Tatarstan, Federaţia 
Rusă 

1. Licenţă neexclusivă.  
2. Termenul de acţiune 
al contractului – de la 
17.12.2015 până la 
23.11.2016. 
3. Teritoriul de acţiune - 
Republica Moldova. 
 

2561 
2015.12.17 

 

 
 
 

Radieri din Registrul na ţional al contractelor de franchising 
 

Prin decizia AGEPI nr. 2768 din 18.12.2015 se radiază informaţia privind contractul de franchising 
nr. 29 încheiat între franchiserul AVENS GRUP S.R.L., societate comercială, MD şi franchisee S.C. 
"Alimer-Comerţ" S.R.L., MD, înregistrat la 24.06.2013, referitor la marca nr. 20934, în temeiul cererii de 
radiere a contractului de franchising din 16.12.2015. 

 
 
 

Lista contractelor de gaj 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  
numărul titlului de protecţie, date despre debitorul gajist, date despre creditorul gajist,  

numărul şi data înregistrării contractului 
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. 
titlului  

de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Numele şi adresa  
debitorului gajist 

Numele  şi  adresa 
creditorului gajist 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Mărci  020718 
2007.02.21 

 
 
 
 

024463 
2008.10.21 

 
 
 

032037 
2012.11.02. 

 
 

032038 
2012.11.02. 

16443 
 
 
 
 
 

19230 
 
 
 
 

24691 
 
 
 

24692 
 

  1/2008 
  6/2008 
  1/2013 
12/2013 
  7/2014 

 
  2/2009 
  1/2010 
12/2013 
  7/2014 

 
  2/2013 
12/2013 

 
 

  2/2013 
12/2013 

DEUTEK S.A.,  
societate comercială, 
RO 
Str. Cătănoaia nr. 33, 
sector 3, Bucureşti, 
România 
 

BRD-GROUPE SOCIÉTÉ 
GENERALE S.A.,  
Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, 
sector 1, Bucureşti, România 
  

27 
2015.12.15 
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Radieri din Registrul na ţional al contractelor de gaj 
 

1. Prin decizia AGEPI nr. 2758 din 03.12.2015 se radiază informaţia privind contractul de gaj  
nr. 0052/0053/0054/IPM/2013 din 02.08.2013, înregistrat la AGEPI cu nr. 21 la data de 25.11.2013, în re-
dacţia Acordului adiţional nr. 1 din 07.02.2014, referitor la marca nr. 16443, încheiat între debitorul gajist 
DEUTEK S.A., societate comercială, RO şi creditorul gajist RAIFFEISEN BANK S.A., în temeiul avizului 
privind rezilierea contractului  din 18.11.2015. 

2. Prin decizia AGEPI nr. 2759 din 03.12.2015 se radiază informaţia privind contractul de gaj  
nr. 0052/0053/0054/IPM/2013 din 02.08.2013, înregistrat la AGEPI cu nr. 22 la data de 25.11.2013, în re-
dacţia Acordului adiţional nr. 1 din 07.02.2014, referitor la marca nr. 19230, încheiat între debitorul gajist 
DEUTEK S.A., societate comercială, RO şi creditorul gajist RAIFFEISEN BANK S.A., în temeiul avizului 
privind rezilierea contractului  din 18.11.2015. 

 
 
 

MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

3649 a 2007 0129 2007.05.07 2015.05.07 

2 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3674 a 2008 0130 2008.05.14 2015.05.14 

3 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

4084 a 2010 0080 2010.07.01 2015.07.01 

4 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4091 a 2010 0059 2010.05.04 2015.05.04 

5 TOPALA Pavel, MD;  
MAZURU Sergiu, MD;  
BEŞLIU Vitalie, MD;  
COSOVSCHI Pavel, MD 

4184 a 2011 0054 2011.05.31 2015.05.31 
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MM4A Lista brevetelor de inven ţie a căror valabilitate  

a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de men ţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  

din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul  
de restabilire a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 VOTUM S.A., MD 2685 a 2002 0185 2002.07.19 2014.07.19 

2 RUDIC Valeriu, MD 2952 a 2005 0213 2005.07.26 2014.07.26 

3 RUDIC Valeriu, MD 3005 a 2005 0212 2005.07.26 2014.07.26 

4 ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL  
DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 

3342 a 2005 0193 2005.07.05 2014.07.05 

5 CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE 
MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD 

3569 a 2007 0202 2007.07.13 2014.07.13 

6 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

3747 a 2007 0205 2007.07.16 2014.07.16 

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

3796 a 2008 0193 2008.07.11 2014.07.11 

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

3797 a 2008 0194 2008.07.11 2014.07.11 

9 PRODAN Eduard, MD 3815 a 2007 0187 2007.07.04 2014.07.04 

10 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4008 a 2009 0069 2009.07.01 2014.07.01 

 
 
 

MK4A Lista brevetelor de inven ţie a căror  
durat ă 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. (73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

Data expirării 
duratei de  
valabilitate 

1 AVENTIS PHARMA S.A., FR 1233 97-0010 1995.05.02 2015.05.02 

2 NOVARTIS AG, CH 1360 97-0013 1995.06.30 2015.06.30 

3 YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., 
LTD, IL 

1443 97-0024 1995.05.23 2015.05.23 

4 THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, GB 1838 97-0052 1995.07.06 2015.07.06 
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ND4Y Lista brevetelor de inven ţie de scurt ă durat ă 
al căror termen de valabilitate a fost prelungit 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, titularul, data expirării valabilităţii  
brevetului, data încetării termenului de valabilitate prelungit 

 
Nr.  
crt. 

(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(73) Titular Data expirării 
valabilităţii 
brevetului 

(18) Data  
încetării  

termenului  
de valabilitate 

prelungit 

1 149 s 2009 0208 2009.09.17 CERBARI Serghei, MD 2015.09.17 2019.09.17 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  
numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 033451 2013.07.10 2015.12.16 Art. 46 9/2013 

2 033547 2013.07.26 2015.12.10 Art. 46 11/2013 

3 034811 2014.03.21 2015.12.10 Art. 46 6/2014 

4 034853 2014.03.24 2015.12.02 Art. 46 5/2014 

5 034927 2014.04.09 2015.12.21 Art. 46 7/2014 

6 035287 2014.06.17 2015.12.02 Art. 46 9/2014 

7 035346 2014.06.27 2015.12.02 Art. 46 8/2014 

8 035359 2014.07.01 2015.12.02 Art. 46 9/2014 

9 035583 2014.08.07 2015.12.02 Art. 46 9/2014 

10 035639 2014.08.18 2015.12.10 Art. 46 9/2014 

11 035741 2014.09.10 2015.12.16 Art. 46 10/2014 

12 035757 2014.09.12 2015.12.16 Art. 46 10/2014 

13 037412 2015.08.03 2015.12.16 Art. 44(1) 10/2015 

14 037538 2015.09.04 2015.12.16 Art. 44(1) 9/2015 
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Lista cererilor de înregistrare a m ărcilor respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data adoptării deciziei  

de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

 
Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Reproducerea mărcii 

(730) 
Solicitant, 

cod ST.3 OMPI 

Data expedierii  
deciziei  

de respingere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 035156 2014.05.21 MULTIPOVAR 
MULITIPOVAR 

O.O.O. REDMOND, RU 2015.12.04 8/2014 

2 035584 2014.08.07 LE FLIRT  
DU PROVENCE 

Obşcestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiiu "ALMAZ-M", 
RU 

2015.12.30 12/2014 

3 035828 2014.09.23  EURO-ALCO S.R.L., între-
prindere mixtă, MD 

2015.12.04 10/2014 

4 036071 2014.11.07 MM MERLO TRICOLICI Tudor, MD 2015.12.14 12/2014 

5 036091 2014.11.07 TOPBRANDS OMPREX S.R.L., MD 2015.12.30 2/2015 

6 036235 2014.12.11 NOVA NOVA PLASTIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

2015.12.04 3/2015 

7 036309 2014.12.20 A WINE IOSIP Liliana, MD 2015.12.30 1/2015 

8 036331 2014.12.29 NUCATA CASTEL MIMI S.R.L., MD 2015.12.14 2/2015 

9 036388 2015.01.12 PARISA COSMETICS 
P 

ISAENCO Andrian, MD 2015.12.14 2/2015 

10 036389 2015.01.12 SOFTLIPS The Mentholatum Company, 
US 

2015.12.14 2/2015 

11 036467 2015.01.26 BANCA MOLDOVEI MOLDINDCONBANK S.A., 
bancă comercială, MD 

2015.12.04 2/2015 

12 036500 2015.01.30 PLAST REGAL LUX PLASTREGAL LUX S.R.L., 
MD 

2015.12.30 3/2015 

13 036506 2015.02.03 KAROP EXPERTVIN S.R.L., MD 2015.12.15 3/2015 

14 036508 2015.02.04 SILA SIBIRI CASTEL MIMI S.R.L., MD 2015.12.15 3/2015 

15 036523 2015.02.05 TOWER BRIDGE FIRESTARTER-PLUS 
S.R.L., societate comercială, 
MD 

2015.12.14 3/2015 

16 036563 2015.02.11 LUSTRE ORIGINALE CASA PRACTICĂ S.R.L., 
MD 

2015.12.04 3/2015 

17 036604 2015.02.23 EVROSETI GANEX-COM S.R.L., MD 2015.12.04 3/2015 

18 036605 2015.02.23 EVROSETI GANEX-COM S.R.L., MD 2015.12.04 3/2015 

19 036644 2015.03.03 MEDICALMALL RUCAN Minodora, MD 
RUCAN Andrian, MD 

2015.12.15 4/2015 

20 036646 2015.03.05 PENTRU CASĂ  
ŞI FAMILIA TA 

SAŞCOV Alexandr, MD 2015.12.04 4/2015 

21 036647 2015.03.05 DLEA DOMA DLEA 
SEMII 

SAŞCOV Alexandr, MD 2015.12.04 4/2015 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor 

al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  
de gra ţie) conform art. 16 (1) din Legea nr. 38-XVI/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul 
de ordine 

al înregistrării 

(210) 
Numărul 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1  R 4276 004646 WARNER'S 
MERRY WIDOW 

2015.06.23 Warnaco U.S., Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
470 Wheelers Farms Road Milford, Connecticut 
06460, Statele Unite ale Americii 

2  R 4341 004614 MIRABELLA 2015.06.01 VITIS-HÎNCEŞTI S.A., MD 
Str. Chişinău nr. 27,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

3  R 4343 004616 КЕНТАВР 2015.06.01 Oenolab S.R.L., întreprindere  
tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Ion Creangă nr. 25,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

4  R 4633 004649 Milky Way  
enjoyed by kids 

approved by 
mums 

2015.06.23 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

5  R 4975 005004 “TCBY” 2015.06.16 TCBY Systems, LLC., US 
2855 E. Cottonwood Parkway, Suite 400,  
Salt Lake City, Utah 84121,  
Statele Unite ale Americii 

6  13043 017252 BRITISH DRA-
GON 

2015.06.22 MEDSTAR COMPANY S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Bd. Moscova nr. 28, ap. 6,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

7  13084 017145 ПОЛИМТР 
POLYMIR 

2015.06.10 FEDULA Iuri, MD 
Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 19, ap. 47, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

8  13135 017215 ARPECHIM 2015.06.16 FEDULA Iuri, MD 
Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 19, ap. 47, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

9  13143 017110 SENTA 2015.06.06 Nilitax S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Decebal nr. 11,  
MD-2093, Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

10  13144 017111 SERA 2015.06.06 TARAS Lilia, MD 
Str. Decebal nr. 11, 
MD-2093, Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

11  13216 017144 MOLDSTAR 2015.06.09 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

12  13246 017157 FARINGOSEPT 2015.06.14 MEDPREPARATE S.R.L., MD 
Str. Grădina Botanică nr. 14, bloc 4 ,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

13  13257 017216 LIPOL 2015.06.16 FEDULA Iuri, MD 
Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 19, ap. 47, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

14  13436 017075 linia H2O 
 

2015.06.01 MAOL-SAN S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 6, bloc 3, 
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 
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15  13437 017220 COMTESSE 
BLANC 

2015.06.16 LUXOCHIM S.R.L., MD 
Str. Gheorghe Asachi nr. 11, bloc 2, ap. 17,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

16  13669 017217 КАЗПЭЛЕН 2015.06.16 FEDULA Iuri, MD 
Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 19, ap. 47, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

17  13674 017384 AGSEPOL 2015.06.24 Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

18  13675 017385 BELPELET 2015.06.24 Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

19  13676 017386 KAIJA 2015.06.24 Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

20  13677 017387 KARAVELA 2015.06.24 Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

21  13678 017389 Lactima 2015.06.24 Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

22  13679 017390 LACTIMA 2015.06.24 Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

23  13680 017395 OSTROWIA 2015.06.24 Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

24  13682 017399 SUPERDROB 2015.06.24 Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10, MD-2023,  
Chişinău, Republica Moldova 

25  13683 017400 Супой 2015.06.24 Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

26  13684 017512 SuperDrob 2015.06.24 Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

27  13725 017388 КОРОВКА 2015.06.24 Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

28  14081 017084 TREI PURCEI 2015.06.02 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

29  14082 017085 SIMPLU 2015.06.02 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

30  14084 017148 КАДЕТСКОЕ 
KADETSKOIE 

2015.06.09 VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante  
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

31  14085 017167 MANIERI 2015.06.13 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

32  14086 017168 PROMENAD 2015.06.13 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

33  14087 017169 EMOVERE 2015.06.13 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

34  14088 017172 РЕГТАЙМ 2015.06.13 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

35  14089 017173 VINIDOLE 2015.06.13 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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36  14091 017176 BASARAB 2015.06.06 BASARAB Igor, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap. 105,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

37  14092 017177 VINOGRACIA 2015.06.13 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

38  14093 017178 OVACIO 2015.06.13 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

39  14094 017181 ADAGIO 2015.06.15 SANDRILIONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 30,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

40  14095 017182 PIRANA 2015.06.15 Ukraïns'ko-bolgars'ke tovaristvo z obmezhenoju 
vidpovidal'nistju "Pirana", UA 
3 Estakadnyi v'izd, or. Kharkiv, 61080, Ucraina 

41  14166 017098 LĂCRIMIOARA 2015.06.02 OenoConsulting S.R.L., întreprindere  
tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Ion Creangă nr. 25,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

42  14167 017106 PILOT 2015.06.06 STANCU  Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

43  14168 017109 BONALI 2015.06.07 VRABIE Iulian, MD 
Str. A. Sciusev nr. 4, ap. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

44  14169 017114 Черный клуб 2015.06.08 GB & Co S.R.L.,  
societate comercială, companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

45  14170 017117 bn 2015.06.08 BALACRON S.R.L., MD 
Str. D. Caraciobanu nr. 4,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

46  14171 017119 ARTROMED 
АРТРОМЕД 

2015.06.07 CHEKHLOV Aleksei, RU 
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 91, 
RU-125183, Moskva, Federaţia Rusă 

47  14172 017120 BODYSLIM 
БОДИСЛИМ 

2015.06.07 CHEKHLOV Aleksei, RU 
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 91, 
RU-125183, Moskva, Federaţia Rusă 

48  14173 017121 HERPELYT  
ГЕРПЕЛИТ 

2015.06.07 CHEKHLOV Aleksei, RU 
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 91, 
RU-125183, Moskva, Federaţia Rusă 

49  14174 017122 СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ 

2015.06.07 CHEKHLOV Aleksei, RU 
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 91, 
RU-125183, Moskva, Federaţia Rusă 

50  14175 017123 AКUSTIN 
АКУСТИН 

2015.06.07 CHEKHLOV Aleksei, RU 
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 91, 
RU-125183, Moskva, Federaţia Rusă 

51  14176 017125 MEMUATON 
МЕМУАТОН 

2015.06.07 CHEKHLOV Aleksei, RU 
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 91, 
RU-125183, Moskva, Federaţia Rusă 

52  14177 017126 STVOLAMIN 
СТВОЛАМИН 

2015.06.07 CHEKHLOV Aleksei, RU 
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 91, 
RU-125183, Moskva, Federaţia Rusă 

53  14178 017128 MASTOPLUS 
МАСТОПЛЮС 

2015.06.07 CHEKHLOV Aleksei, RU 
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 91, 
RU-125183, Moskva, Federaţia Rusă 

54  14179 017129 РУССКИЙ 
КОРЕНЬ 

2015.06.07 CHEKHLOV Aleksei, RU 
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 91, 
RU-125183, Moskva, Federaţia Rusă 

55  14183 017136 ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА 

2015.06.08 CUBAEV ISMAIL, întreprindere individuală, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 6, bloc 3, ap. 32,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

56  14187 017140 ДУБОВАЯ РОЩА 2015.06.10 GB & Co S.R.L.,  
societate comercială, companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
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57  14188 017142 ЗОЛОТОЕ  
СОЛНЦЕ 

2015.06.10 GB & Co S.R.L.,  
cietate comercială, companie, MD 
Str. Zimbrului nr. 10A, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

58  14190 017156 TREI  
PURCEI 

2015.06.13 ENTEH S.A., MD 
Str. Vasile Lupu nr. 18,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

59  14191 017158 Eclat 2015.06.14 ECLAT-COM S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Ginta Latină nr. 9, bloc 2, ap. 4,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

60  14192 017160 РАЙСКИЙ 
УГОЛОК 

2015.06.03 BASARAB Igor, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap. 105,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

61  14193 017161 Marcă 
tridimensională 

2015.06.03 BASARAB Igor, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap. 105,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

62  14194 017163 BONA DEA 2015.06.13 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

63  14195 017164 MOSAICO 2015.06.13 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

64  14197 017185 edel 
studio 

2015.06.13 C&C-COM S.R.L., societate comercială, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 34,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

65  14198 017195 LEMFORDER 2015.06.15 OLMOSDON S.R.L., MD 
Str. Varniţa nr. 8,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

66  14199 017200 МОЛОКО 
сгущенное 
ВАРЕНОЕ 
Заречье 

Качество - наша 
традиция 

2015.06.15 Public Joint-Stock Company (PJSC) Kupyansk 
Milk Canning Combinat, UA 
26, Lomonosov str., 63702, Kupyansk, Kharkov 
reg., Ucraina 

67  14200 017201 МОЛОКО 
СГУЩЕННОЕ  
С САХАРОМ  
И КАКАО 
Заречье 

Качество - наша 
традиция 

2015.06.15 Public Joint-Stock Company (PJSC) Kupyansk 
Milk Canning Combinat, UA 
26, Lomonosov str., 63702, Kupyansk, Kharkov 
reg., Ucraina 

68  14204 017208 БIМБОКА 2015.06.15 NATALUKHA Oksana, UA 
Pr. Peremoghi, 61, ap. 55. Kiev, 113, 03113, 
Ucraina 

69  14209 017227 SANDRA  
Delice'  
cone 

2015.06.20 SANDRILIONA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Alexandru cel Bun  nr. 30,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

70  14210 017234 NV  
COMBINATUL 
VITIVINICOL 

2015.06.21 NAŢIONAL-VIN, combinat vitivinicol, MD 
Str. Grenoble nr. 167,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

71  14211 017235 МОЛОКО 
сгущенное  
с сахаром  

и натуральным 
КОФЕ 
Заречье 

Качество - наша 
традиция 

2015.06.15 Public Joint-Stock Company (PJSC) Kupyansk 
Milk Canning Combinat, UA 
26, Lomonosov str., 63702, Kupyansk, Kharkov 
reg., Ucraina 

72  14212 017237 TURTURICĂ 2015.06.20 Ingvar-Trans-Vest S.A., MD 
Str. 27 August nr. 53,  
MD-3733, Truşeni, Chişinău, Republica Moldova 

73  14213 017258 LEO 2015.06.22 Avio-Turism S.R.L., MD 
Str. Alecu Russo nr. 1, oficiu 37,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

74  14217 017267 REPROLUX 2015.06.24 RUSSU Vladimir, MD 
Bd. Moscova nr. 12, bloc 2, ap. 48,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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75  14218 017269 ЧУДО 2015.06.24 OOO "ELFA LABORATORIYA", UA 
Vul. Semji Sosninyh nr. 9, UA-03148, Kyiv, 
Ucraina 

76  14219 017270 ASISTENŢA FISCALĂ 
URGENTĂ SERVICIUL  

FINANCIAR  
INFORMAŢIONAL  

CONSULTATIV  
SPECIAL  

SPHINX MELISMA  
СКОРАЯ НАЛОГОВАЯ 

ПОМОЩЬ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КОНСУЛТАТИВНАЯ 

СЛУЖБА 

2015.06.28 MELISMA-SFINX S.R.L., MD 
MD-6812, Băcioi, Chişinău, Republica  
Moldova 

77  14220 017274 Dilemma 2015.06.27 ŢURCAN Alexei, MD 
Str. N. Zelinski nr. 20, ap. 35,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

78  14221 017275 REEF 2015.06.27 ŢURCAN Alexei, MD 
Str. N. Zelinski nr. 20, ap. 35,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

79  14222 017277 G JESSICA 2015.06.27 ŢURCAN Alexei, MD 
Str. N. Zelinski nr. 20, ap. 35,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

80  14223 017279 VEER 2015.06.27 ŢURCAN Alexei, MD 
Str. N. Zelinski nr. 20, ap. 35,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

81  14224 017149 V  
VISMOS 
MUSCAT  

SPUMANT NATURAL 
SPECIAL TEHNOLOGIE 

SPECIALĂ 

2015.06.09 VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante  
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

82  14225 017152 V  
VISMOS  

Chardonnay 
Tehnologie Originală 

SPUMANT NATURAL 

2015.06.09 VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante  
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

83  14226 017154 V 2015.06.09 VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante  
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

84  14229 017288 uniplast 2015.06.27 Uniplast Industries, Inc., US 
1-5 Plant Road, Hasbrouck Heights, New 
Jersey 07604, Statele Unite ale Americii 

85  14232 017291 DALIN 2015.06.28 CASTAMBELA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Petricani nr. 32,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

86  14269 017082 LA GRĂTAR 2015.06.02 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

87  14270 017083 VILLA ETULIA 2015.06.02 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

88  14271 017146 Marcă tridimensională. 2015.06.10 UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

89  14272 017147 Marcă tridimensională. 2015.06.10 UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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90  14274 017206 EXOVANCE 2015.06.15 Wyeth, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 

91  14276 017226 1 LEUŢ   
Sandra 

2015.06.20 SANDRILIONA S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 30,  
MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova 

92  14278 017294 EL TORITO BRAVO 2015.06.28 AUK HOLDINGS LIMITED, CY 
Arch. Makariou III, 134, Yiota Court, 1st 
Floor, Flat/Office 102, P.C. 3021 Limassol, 
Cipru 

93  14279 017295 ЧЕРТОВКА 2015.06.28 CUZNEŢOV Iurie, MD 
Str. A. Şciusev nr. 17,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

94  14281 017307 GALA 2015.06.28 SPORT-LINE S.R.L., MD 
Str. Teilor nr. 6, ap. 70,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

95  14282 017308 WINNER 2015.06.28 SPORT-LINE S.R.L., MD 
Str. Teilor nr. 6, ap. 70,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

96  14283 017309 LAGUNA 2015.06.29 FRANZELUŢA S.A., combinat  
de panificaţie din Chişinău, MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 30,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

97  14344 017297 ESSO AUTOCARE 2015.06.28 Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 
75039-2298, Statele Unite ale Americii 

98  14372 017255 АВТОБАНЯ 2015.06.24 Grinvitas-Auto S.R.L., MD 
Str. M. Lomonosov nr. 8, ap. 20,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

99  14373 017262 Раптива  2015.06.23 Genentech, Inc., a Delaware corporation, US 
1 DNA Way, South San Francisco, California 
94080, Statele Unite ale Americii 

100  14398 017124 MEMUAR  
МЕМУАР 

2015.06.07 CHEKHLOV Aleksei, RU 
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 
91, RU-125183, Moskva, Federaţia Rusă 

101  14470 017151 V 
VISMOS  

elite 

2015.06.09 VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante  
şi de marcă, întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 5,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

102  14471 017171 MI WINE 2015.06.13 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

103  14472 017259 MONDO 2015.06.22 BALKAM AD, BG 
9, bul. Evropa, 1324 Sofia, Bulgaria 

104  14505 017174 VINEARS 2015.06.13 VOX-DESIGN S.R.L., MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 80,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

105  14508 017260 ALVINI 2015.06.21 Siciprocom S.R.L., MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 64, bloc 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

106  14580 017179 НАРОДНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

2015.06.13 CHEKHLOV Aleksei, RU 
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 
91, RU-125183, Moskva, Federaţia Rusă 

107  14581 017183 TWIST 2015.06.06 MIP METRO Group Intellectual Property 
GmbH & Co. KG, DE 
Metro-Str. 1 D-40 235 Düsseldorf, Germania 

108  14674 017257 ВАЛЕНТИН ДИКУЛЬ 2015.06.22 Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostju 
"Fora-Farm", RU 
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 91, 
RU-125183 Moskva, Federaţia Rusă 

109  14746 017190 TRANS  
WORLD 

2015.06.16 Radio Maximum S.R.L., MD 
Str. Frumuşica nr. 1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
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110  14747 017191 sano 2015.06.16 Radio Maximum S.R.L., MD 
Str. Frumuşica nr. 1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

111  14753 017212 СОНОЛА 2015.06.16 PIT Yevheniy, UA 
Ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd, 
Ucraina 

112  14754 017213 БЫСТРИНКА 2015.06.16 PIT Yevheniy, UA 
Ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd, 
Ucraina 

113  14770 017193 SHPRITZ 2015.06.16 VINSERVCOM S.R.L., MD 
Str. Bariera Sculeni nr. 38,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

114  14905 017256 Софья  2015.06.22 CHEKHLOV Aleksei, RU 
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 91, 
RU-125183, Moskva, Federaţia Rusă 

115  15045 017127 SANTIMIN  
САНТИМИН 

2015.06.07 CHEKHLOV Aleksei, RU 
Proezd Cherepanovykh, d. 72, korp. 1, kv. 91, 
RU-125183, Moskva, Federaţia Rusă 

116  15065 017251 MIO 2015.06.21 PROMARC-R S.R.L., MD 
Str. Liviu Deleanu nr. 9, ap. 9,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

117  15079 017108 ROLSEN 2015.06.06 STANCU  Eugeniu, MD 
Str. Butucului nr. 14, ap. 61,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

118  15083 017236 REM  
VIDEO 

2015.06.21 REMVIDEO S.R.L., MD 
Str. Grenoble nr. 106, bloc 4, ap. 42,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

119  15212 017139 Молдавское вино 2015.06.09 Victor-Vlad S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Meşterul Manole nr. 12,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

120  15213 017242 Vizită 2015.06.20 BAHAREVA Larisa, MD 
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 100,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

121  15214 017300 PALL MALL  
FAMOUS CHARCOAL 

FILTER  
PER ASPERA  

AO ASTRA  
IN HOC SIGNO VINCES 

2015.06.29 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, Statele  
Unite ale Americii 

122  15324 017250 CINZEAC 2015.06.21 ALMOS-COM S.R.L., MD 
Str. Teilor nr. 11, ap. 115,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

123  15330 017273 F2 2015.06.27 ŢURCAN Alexei, MD 
Str. N. Zelinski nr. 20, ap. 35,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

124  15331 017278 EN NAUTICA 2015.06.27 ŢURCAN Alexei, MD 
Str. N. Zelinski nr. 20, ap. 35,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

125  15564 017162 B 2015.06.03 BASARAB Igor, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 33, ap. 105,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

126  16063 017396 POSTI 2015.06.24 Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

127  16064 017397 POSTI 2015.06.24 Rincom-Grup S.R.L., MD 
Str. Industrială nr. 10,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
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Lista m ărcilor valabilitatea înregistr ării c ărora  

expir ă în iunie 2016 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111)  
Numărul  
de ordine  

al înregistrării 

(210) 
Numărul  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 2R 372 001506 Lite 2016.06.16 Miller Brewing International, Inc.,  

corporaţia organizată conform legilor 
statului Delaware, US 

2 R 5050 005554 AUREOLA 2016.06.26 AUREOLA & LOMBARD, societate pe 
acţiuni, MD 

3 R 5075 005580 SCHICK 2016.06.17 Eveready Battery Company, Inc., US 
4 R 5088 005518 C K 

Calvin Klein 
2016.06.10 Calvin Klein Trademark Trust, US 

5 R 5090 005538 Frutti 
fresh 

2016.06.07 EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT 
S.A., întreprindere cu capital străin, MD 

6 R 5091 005539 DRACULINA 2016.06.07 EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT 
S.A., întreprindere cu capital străin, MD 

7 R 5092 005540 IZVORUL MINUNILOR 2016.06.07 EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT 
S.A., întreprindere cu capital străin, MD 

8 R 5093 005542 SCANDIC 
POP 

2016.06.07 EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT 
S.A., întreprindere cu capital străin, MD 

9 R 5094 005543 EUROPEAN DRINKS 2016.06.07 EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT 
S.A., întreprindere cu capital străin, MD 

10 R 5095 005544 Oranciata 2016.06.07 EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT 
S.A., întreprindere cu capital străin, MD 

11 R 5111 005546 Marcă figurativă 2016.06.19 Camelia S.A., casă de comerţ, MD 
12 R 5125 005551 PLANETA 

ПЛАНЕТА 
2016.06.20 MIDGARD TERRA S.A., MD 

13 R 5126 005563 MSD 2016.06.28 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
14 R 5129 005567 Marcă figurativă 2016.06.28 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
15 R 5131 005571 PRINT GOCCO 2016.06.04 RISO KAGAKU CORPORATION, JP 
16 R 5171 005524 JOHN PLAYER  

GOLD LEAF 
2016.06.12 British American Tobacco (Brands)  

Limited, GB 

17 R 5172 005541 Dracula's spirit 2016.06.07 EUROPEAN DRINKS IMPORT EXPORT 
S.A., întreprindere cu capital străin, MD 

18 R 5173 005582 SMOOTHNESS. 
ABOVE ALL ELSE 

2016.06.25 CTBAT International Co. Limited, HK 

19 R 5364 005562 PACIFIC LIGHT 2016.06.28 The Gillette Company, US  
20 R 5486 005610 Алюфит-Эфаль-А 2016.06.19 HILDEN TRADE INCORPORATED, 

сompanie, reprezentanţă din Moldova, MD 
21 R 5487 005611 ЭФАЛЬ-M 2016.06.19 HILDEN TRADE INCORPORATED, 

сompanie, reprezentanţă din Moldova, MD 
22 R 5639 005565 MAXALT 2016.06.28 Merck Sharp & Dohme Corporation, US 
23 R 5722 005547 Marcă figurativă 2016.06.10 Giorgio Beverly Hills, Inc., US 
24 R 6105 005552 UV  

UNGHENI-VIN 
2016.06.26 UNGHENI-VIN S.A.,  

întreprindere mixtă, MD 

25 R 6210 005545 Camelia 2016.06.19 Camelia S.A., casă de comerţ, MD 
26 14574 019408 IZVORUL LIMPEDE 2016.06.20 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
27 14760 019481 Otoxin 2016.06.19 QUALITY PHARMA S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
28 15091 019403 AW 

Salveto 
2016.06.08 Ducates Grup S.R.L.,  

societate comercială, MD 
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29 15092 019404 Capella  

ACOREX WINE 
2016.06.08 Ducates GrupS.R.L.,  

societate comercială, MD 

30 15093 019405 ЗОЛОТОЙ ФОНД ACOREX 
WINE 

2016.06.08 Ducates Grup S.R.L.,  
societate comercială, MD 

31 15196 019407 SOROCA 2016.06.16 APA-VIEŢII S.R.L., MD 
32 15284 019436 IMUHEPTIN 

ИМУГЕПТИН 
2016.06.08 CIUHRII Veaceslav, MD 

33 15285 019439 SPOGI 2016.06.09 CaCeCa S.R.L., MD 
34 15351 019374 BUCĂTĂRIA MEA 2016.06.01 BUCĂTĂRIA MEA,  

societate comercială, MD 
35 15356 019390 LD  

LEOGRAND 
Hotel & Convention Center 

2016.06.01 Leogrand Hotel S.R.L., MD 
 

36 15357 019391 101,3 fm   
НАШЕ  
РАДИО 

2016.06.02 INFORM GRUP S.R.L.,  
societate comercială, MD 

37 15358 019396 VISI 2016.06.02 Aktiebolaget Electrolux, SE 
38 15359 019397 ТИКЕРБ 2016.06.02 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
39 15360 019399 ТИКИНЕРБ 2016.06.02 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
40 15361 019400 TИВЕРБ 2016.06.02 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
41 15362 019402 AРЗЕРРА 2016.06.02 Glaxo Group Limited, GB 
42 15363 019401 СИНАДИА 2016.06.02 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
43 15364 019410 VS 

VISTLINE 
2016.06.09 VISTLINIE S.R.L., MD 

44 15365 019411 CREAMONDI 2016.06.07 CREAMONDI S.R.L., MD 
45 15366 019413 TAUFON 2016.06.21 Drop-farm S.R.L., MD 
46 15368 019419 EcoPorta 2016.06.09 MIRDINAX S.R.L., MD 
47 15370 019424 Marcă figurativă 2016.06.06 VICTORINOX AG, CH 
48 15371 019440 DLF 

DELFIN 
2016.06.09 CaCeCa S.R.L., MD 

49 15372 019453 Felicia 2016.06.14 AMOFARM S.R.L., MD 
50 15373 019462 Файрстоун 2016.06.15 BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, 

INC., corporaţie organizată şi existentă 
conform legilor statului Delaware, US 

51 15374 019502 minimania 2016.06.21 DUBARENCO Igor, MD 
52 15375 019518 HYUNDAI 2016.06.26 Hyundai Corporation, KR 
53 15376 019519 HYUNDAI 2016.06.26 Hyundai Corporation, KR 
54 15381 019474 LORATIN 2016.06.19 QUALITY PHARMA S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
55 15382 019475 SEDOPRAM 2016.06.19 QUALITY PHARMA S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
56 15400 019489 KOUSUN 2016.06.19 Monteko Corp., VG 
57 15439 019429 FRIULAIR 2016.06.19 ACVATRON S.A., MD 
58 15440 019428 REMEZA 2016.06.19 ACVATRON S.A., MD 
59 15462 019427 SMC 2016.06.19 ACVATRON S.A., MD 
60 15547 019460 EQUINOX 2016.06.28 STRATAN Constantin, MD 
61 15549 019463 TECC 2016.06.15 Company ”ORIMI TRADE” LLC, RU 
62 15550 019464 TESS 2016.06.15 Company ”ORIMI TRADE” LLC, RU 
63 15551 019468 SEDO-MAG 2016.06.19 QUALITY PHARMA S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
64 15552 019469 ZOLLIPAK 2016.06.19 QUALITY PHARMA S.R.L., 

 întreprindere cu capital străin, MD 
65 15553 019470 SILYMARIN 2016.06.19 QUALITY PHARMA S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
66 15554 019471 SEDALAC 2016.06.19 QUALITY PHARMA S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
67 15555 019472 UROXATE 2016.06.19 QUALITY PHARMA S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
68 15556 019476 ADENO-SED B Forte 2016.06.19 QUALITY PHARMA S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
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69 15557 019478 Dio sed - C 2016.06.19 QUALITY PHARMA S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
70 15558 019480 ROYAL VIT G. 2016.06.19 QUALITY PHARMA S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
71 15560 019394 THE COKE SIDE OF LIFE 2016.06.01 THE COCA-COLA COMPANY,  

corporaţia statului Delaware, US 
72 15568 019445 SDOBA 2016.06.20 ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
73 15569 019447 FOIŞOR 2016.06.13 CRUCERESCU Tudor, MD 
74 15570 019484 SEDICO 2016.06.19 QUALITY PHARMA S.R.L., 

 întreprindere cu capital străin, MD 
75 15571 019485 МАЛИНКРОТ 2016.06.16 Mallinckrodt LLC, US 
76 15572 019492 LAFEI·NIER 2016.06.20 SHANTOU S.E.Z. YE SHENG GARMENT 

CO., LTD., a limited liability company  
organized and existing under the laws  
of the People's Republic of China, CN 

77 15573 019497 COBALT 2016.06.20 KOSS CORPORATION, US 
78 15574 019505 VOCEA  

BASARABIEI 
2016.06.23 EMICO S.R.L., întreprindere, MD 

79 15575 019510 ORFEO 2016.06.23 KIA MOTORS CORPORATION, KR 
80 15576 019511 PREVENAR 13 2016.06.23 Wyeth LLC, US 
81 15577 019520 ГРАФ РУМЯНЦЕВ 

GRAF RUMEANTSEV 
2016.06.26 Limited Liability Company "TM-Servis", 

RU 

82 15581 019521 CORDUS 2016.06.26 E.I. du Pont de Nemours and Company, 
US 

83 15582 019522 ЛУМИНА 
LUMINA 

2016.06.27 GRECU Gheorghe, MD 

84 15583 019523 СЛАДКИЙ АППЕТИТ 2016.06.27 GRECU Gheorghe, MD 
85 15613 019395 ADC 2016.06.02 ADC Telecommunications, Inc., US 
86 15614 019425 Fruits 2016.06.06 Vidcrîte acţionerne tovarîstvo "Monomah", 

UA 
87 15616 019433 CELSENTRI 2016.06.07 PHIVCO UK II LIMITED, GB 
88 15617 019434 ADENOPROSIN 

АДЕНОПРОСИН 
2016.06.08 CIUHRII Veaceslav, MD 

89 15618 019450 AMD LIVE! 2016.06.12 Advanced Micro Devices, Inc.,  
corporaţia statului Delaware, US 

90 15619 019451 SCPL 2016.06.12 MOTOROLA, INC., corporaţie organizată 
şi existentă conform legilor statului  
Delaware, US 

91 15620 019456 MЛКЗ 2016.06.14 Moldavcabeli, societate pe acţiuni de tip 
închis, MD 

92 15621 019452 Maple 2016.06.12 Shanghai Maple Automobile Co., Ltd., CN 
93 15622 019503 Marcă figurativă 2016.06.26 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
94 15623 019506 Marcă figurativă 2016.06.22 THE COCA-COLA COMPANY,  

corporaţia statului Delaware, US 
95 15624 019507 NutriDay 2016.06.22 COMPAGNIE GERVAIS DANONE  

(a French company), FR 
96 15625 019549 MELANGE 2016.06.30 CALINA S.R.L., MD 
97 15627 019575 Королевский Шарм 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
98 15628 019577 Шахматная Королева 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
99 15629 019603 Белочка Шалунья 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
100 15655 019321 MIREASMA  

PROUREI 
2016.06.02 PROURA - VIN S.A., MD 

101 15656 019466 OPERA 2016.06.15 Omnicom International Holdings Inc.,  
corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului Delaware, US 

102 15746 019347 Fashion 
Gold 

2016.06.02 CEREALCOMPLEX VB S.R.L., MD 
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103 15747 019435 IMUPURIN 

ИМУПУРИН 
2016.06.08 CIUHRII Veaceslav, MD 

104 15748 019448 ХЛЕБНАЯ ДОРОГА 2016.06.09 Cannon Investments Limited, GI 
105 15749 019457 МОЛДАВКАБЕЛЬ 

MOLDAVCABELI 
2016.06.14 Moldavcabeli, societate pe acţiuni  

de tip închis, MD 

106 15750 019508 CRYSTALTALK 2016.06.23 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
107 15751 019515 BRILENCE 2016.06.23 Wyeth LLC, US 
108 15752 019524 REVOLVER 2016.06.28 Obscestvo s ogranicennoi 

otvetstvennostiu Novîie Produktî, UA 
109 15755 019500 CACADOO DISCOVERY 2016.06.22 MAGVIUS-SP S.R.L., MD 
110 15756 019573 Marcă tridimensională 2016.06.29 CABIGRUP S.R.L., MD 
111 15757 019574 Domior 

Домиор 
2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 

112 15758 019576 Царская награда 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 
"AVK", UA 

113 15759 019588 Фруктовая косичка 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 
"AVK", UA 

114 15760 019589 Фруктовая корзинка 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 
"AVK", UA 

115 15761 019590 Жуви -Жу 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 
"AVK", UA 

116 15762 019592 Бамбушики 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 
"AVK", UA 

117 15763 019610 ELECTROLUX КALEIDO 2016.06.30 Aktiebolaget Electrolux, SE 
118 15764 019611 U.S. POLO ASSN. SINCE 

1890 P 
2016.06.30 United States Polo Association, US 

119 15765 019612 U.S. POLO ASSOCIATION 2016.06.30 United States Polo Association, US 
120 15766 019613 P 2016.06.30 United States Polo Association, US 
121 15804 019607 GOLDMAYA 2016.06.30 STANCU  Eugeniu, MD 
122 15849 019342 LABIRINT 

ЛАБИРИНТ 
2016.06.01 MILEŞTII MICI, întreprindere de stat, 

combinat de vinuri de calitate, MD 

123 15852 019490 SHANSHAN 2016.06.19 EXAMONE ENTERPRISES LTD, CY 
124 15854 019454 Marcă figurativă 2016.06.23 COLESNICENCO Tatiana, MD 
125 15856 019392 BB 2016.06.05 Starcad-Plus S.R.L., MD 
126 15862 019494 ХОРТИЦА 2016.06.20 GSH Trademarks Limited, CY 
127 15882 019578 Колодец сладостей 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
128 15883 019579 Петушок да Курочка 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
129 15884 019580 Озорной Купидон 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
130 15885 019582 Ореховая соня 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
131 15886 019583 Ребята -домовята 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
132 15887 019584 Орешки для золушки 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
133 15888 019586 ФруTTa – вкусная 

минуTTa 
2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
134 15889 019587 Бам-Бук – сладкий звук 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
135 15890 019595 Люксория 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
136 15891 019597 Парижель 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
137 15892 019600 Скворцы 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
138 15893 019601 Камелия 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
139 15894 019602 Ластица 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
140 15912 019495 KHORTYTSA 2016.06.20 GSH Trademarks Limited, CY 
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1 2 3 4 5 6 
141 15936 019418 ЗОЛОТАЯ 

ТАМЯНКА 
2016.06.14 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
142 15937 019432 LOUIS D'OR 

ЛУИДОР 
2016.06.07 MOLDAVSCHII STANDART S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, fabrică  
de vinuri şi divinuri, MD 

143 15938 019534 UPS EXPRESS SAVER 2016.06.28 United Parcel Service of America, Inc., US 
144 15954 019958 ВОЖАК 

VOJAK 
2016.06.19 TUREAC Alexandru, MD 

145 16042 019446 NEFIS 2016.06.13 DULCEVIS S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

146 16043 019465 LAMISIL UNO 2016.06.15 NOVARTIS AG, CH 

147 16184 019437 TOPshop 2016.06.09 TOP S.R.L., firmă comercială  
de producere, MD 

148 16186 019528 Stoli 
Blueberi 

2016.06.27 Spirits International B.V., LU 

149 16187 019529 Stoli 
Ohranj 

2016.06.27 Spirits International B.V., LU 

150 16188 019530 Stoli 
Peachik 

2016.06.27 Spirits International B.V., LU 

151 16194 019535 IPPON 2016.06.30 IT-IPPON S.R.L., MD 
152 16195 019533 Stoli 

Vanil 
2016.06.27 Spirits International B.V., LU 

153 16196 019532 Stoli 
Strasberi 

2016.06.27 Spirits International B.V., LU 

154 16197 019531 Stoli 
Razberi 

2016.06.27 Spirits International B.V., LU 

155 16316 019422 UNIVERSUL  
INSTALAŢIILOR 

2016.06.06 Romstal Trade S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

156 16317 019496 МЕДОВУХА 2016.06.20 GSH Trademarks Limited, CY 
157 16318 019608 Darling 2016.06.30 STANCU  Eugeniu, MD 
158 16512 019504 TC-I 

ALL IN ONE 
2016.06.28 TC-Iustinian S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 

159 16546 019412 NOUZOLIN 2016.06.21 Drop-farm S.R.L., MD 
160 16548 019398 ТИСЕРБ 2016.06.02 SmithKline Beecham (Cork) Limited, IE 
161 16575 019593 Пралинетка 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
162 16681 019421 NORA 2016.06.14 HARUZ GRUP S.R.L., MD 
163 16827 019516 SMS - MARKET 2016.06.26 ALBU Iurie, MD 
164 17079 019386 OPEN WHISKY 

ОПЕН ВИСКИ 
2016.06.01 MILEŞTII MICI, întreprindere de stat,  

combinat de vinuri de calitate, MD 

165 17080 019479 RASHA 2016.06.19 QUALITY PHARMA S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

166 17081 019572 NICI 2016.06.29 "Nici" GmbH, DE 
167 17161 019525 SCOP 2016.06.28 GANGAN Alexandru, MD 
168 17162 019571 NOVEX 2016.06.29 Moldagroproduct S.R.L., MD 
169 17163 019591 Hrusters 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
170 17164 019599 Забавная семейка 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
171 17294 019430 REMCOMP 2016.06.19 ACVATRON S.A., MD 
172 17295 019438 TROPICAL FARM 2016.06.08 SMIRNOV Alexandru, MD 
173 17296 019581 Таитянка 2016.06.29 ZACRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO 

"AVK", UA 
174 17492 019548 CALINA 2016.06.30 CALINA S.R.L., MD 
175 17604 019483 Feldoral 2016.06.19 QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
176 17842 019459 MOLDCABLU 2016.06.19 MOLDCABLU S.R.L., casă de comerţ, MD 
177 17894 019512 APRELA 2016.06.23 Wyeth LLC, US 
178 17950 019444 Росинка 2016.06.16 Private joint-stock company "Kiev plant  

of non-alcohol beverages "Rosinka", UA 

179 19041 019441 MOLDCELL 2016.06.09 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
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FA9L Lista desenelor şi modelelor industriale retrase  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de retragere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 
 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi modele industriale 

 

Data  
de retragere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2015 0028 2015.03.31 1 2015.12.04 5/2015 

 
 
 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
(numărul desenului şi modelului industrial), data adoptării hotărârii de respingere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28)(20) 
(numărul desenului şi modelului 

industrial) 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2015 0008 2015.02.17 1 (2) 2015.12.22 4/2015 
2 f 2015 0009 2015.02.27 9 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14) 2015.12.23 4/2015 

 
 
 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al c ăror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de gra ţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007  

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit, data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 2 3 4 5 6 

1 UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

840 f 2005 0075 2005.06.10 2015.06.10 

2 S.R.L. "SLAVENA LUX", MD 
Str. Valia Bîcului 1/1,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

843 f 2005 0084 2005.06.21 2015.06.21 

3 INTERTEXT T&C S.R.L., MD 
Str. Potîrnichii nr. 5,  
MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova 

1301 f 2010 0068 2010.06.23 2015.06.23 
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1 2 3 4 5 6 

4 LIMITED LIABILITY COMPANY "LIGHTING 
TECHNOLOGIES PRODUCTION", RU 
Magistralnaya Street 11a, Ryazan 390010,  
Federaţia Rusă 

1306 f 2010 0065 2010.06.15 2015.06.15 

5 LIMITED LIABILITY COMPANY "LIGHTING 
TECHNOLOGIES PRODUCTION", RU 
Magistralnaya Street 11a, Ryazan 390010,  
Federaţia Rusă 

1307 f 2010 0066 2010.06.17 2015.06.17 

 
 
 

Lista eratelor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul titlului de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI, 

datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate 
 

 
Nr. 
crt.  

OPI Nr. 
depozit 

 

Nr. 
titlului  

de protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Marcă 000572 2R 291   7/1994 
  8/2005 
  2/2006 

 

(730)  
c/o Dr. Matthias Auer, 
Burgstrasse 26, CH-8750 
Glarus, Elveţia 

(730)  
Burgstrasse 26,  
CH-8750, Glarus, Elveţia 
 

2 Marcă 018323 R 15452   3/2006 
10/2007 

 
 

(730) 
Rötelstrasse 35, 74172 
Neckarsul, Germania 

(730)  
Rötelstrasse 35,  
74172 Neckarsulm,  
Germania 

3 Cerere de 
brevet de 
invenţie 

s 2015 0036 - 12/2015 (13)  (13) U2 

 



1
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VII 
Comisia de contesta ţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de contestaţii a AGEPI. 

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals 

Board of AGEPI. 
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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în luna decembrie 2015, în privin ţa cărora  

procedura a fost finalizat ă  
Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 

titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  
data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 
KÜ 

 
034983 

2014.04.23 
 

GELIBERT S.R.L., 
MD 

GELIBERT S.R.L., 
MD 

2015.09.07 
Împotriva 

Deciziei prin 
care s-a 

considerat 
retrasă 

cererea de 
înregistrare  

a mărcii 

2015.12.02 1. Se accept ă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.08.21. 
3. În termen de pân ă la o lun ă din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea şi 
eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii 
în cuantum de 250 euro (p. 40 din Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut - 125 euro (art. 
84 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia 
mărcilor), în total - 375 euro.  
4. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menţionate pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat 
sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul 
său până la data plăţii şi este o întreprindere 
care întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. (2-
4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 
privind susţinerea sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 

2 Marcă naţională 
 

GLENSCOTT 
 

035361 
2014.07.02 

 
VOX-DESIGN 

S.R.L., firmă, MD 

The Scotch 
Whisky 

Association, GB 

2015.07.29 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2015.12.02 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.06.29 
şi se accept ă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 33: 
"whisky şi băuturi alcoolice pe bază de whisky 
fabricate în Scoţia". 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 
 

  
035605 

2014.08.12 
 

International 
Supermarket 

Stores Ltd., FR 

MURZAC Marin, 
MD 

2015.08.07 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2015.12.02 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.07.29. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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1 2 3 4 5 6 
4 Marcă 

internaţională 

  
IR 1193288 
2013.11.27 

 
Abena Holding 

A/S, DK 

Abena Holding 
A/S, DK 

2015.10.09 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2015.12.02 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.08.06 şi se accept ă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasele 
05, 16.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

5 Marcă naţională 
 

  
 

036140 
2014.11.17 

 
T.O.V. 

"PHARMACOM 
LABS", UA 

T.O.V. 
"PHARMACOM 

LABS", UA 

2015.10.13 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.12.03 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.08.14 şi se accept ă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 05: "produse 
farmaceutice şi veterinare". 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marcă naţională 

  
 

036096 
2014.11.10 

 
CHINA TOBACCO 

HUNAN 
INDUSTRIAL CO., 

LTD, CN 

CHINA TOBACCO 
HUNAN 

INDUSTRIAL CO., 
LTD, CN 

2015.10.02 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.12.03 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.08.06 şi se accept ă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 34. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă 
internaţională 

 

 
IR 1183393 
2013.09.06 

 
National 

Geographic 
Society, US 

National 
Geographic 
Society, US 

2015.05.04 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.12.03 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.03.02. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

8 Marcă 
internaţională 

 
UNIDOX 

 
IR 370187 
1970.07.28 

 
Astellas Pharma 
Europe B.V., NL 

Astellas Pharma 
Europe B.V., NL 

2014.04.22 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2015.12.03 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.01.31 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasa 05.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

9 Marcă 
internaţională 

 
VYPE 

 
IR 1202442 
2013.10.16 

 
Nicoventures 

Holdings Limited, 
GB 

Nicoventures 
Holdings Limited, 

GB 

2015.10.01 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2015.12.03 1. Se accept ă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.06.12 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasele 05, 09, 10, 34.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
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1 2 3 4 5 6 
10 Marcă 

internaţională 
 

ВОДОЧНOЙ 
МАСТЕРЪ 

 
IR 1215484 
2014.06.12 

 
Nemiroff 

Intellectual 
Property 

Establishment, LI 

Nemiroff 
Intellectual 
Property 

Establishment, LI 

2015.10.02 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2015.12.03 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.06.29 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 33: "votcă, 
băuturi spirtoase; băuturi distilate; lichioruri 
amare (bitter), extracte alcoolice; esenţe 
alcoolice" şi totalitatea serviciilor din clasa 35.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

11 Marcă naţională 

  
035320 

2014.06.23 
 

CEBOTARESCU 
Dumitru, MD 

TOP-VACANŢA 
S.R.L., MD 

2015.05.27 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2015.12.04 1. Se respinge  revendicarea contestatarului. 
2. Se men ţine  în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2015.05.29. 
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

12 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 808626 
2003.07.21 

 
SEGAFREDO 

ZANETTI 
COFFEE 

SYSTEM S.p.A. 
(emploi alternatif 

de la 
dénomination 

abrégée de "S.Z. 
COFFEE 

SYSTEM S.p.A."), 
IT 

SEGAFREDO 
ZANETTI 
COFFEE 

SYSTEM S.p.A. 
(emploi alternatif 

de la 
dénomination 

abrégée de "S.Z. 
COFFEE 

SYSTEM S.p.A."), 
IT 

2015.10.09 
Împotriva 
Deciziei  

de acceptare 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2015.12.04 1. Se accept ă revendicarea contestatarului, în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog ă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.05.29 
şi se accept ă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate 
în cerere din clasele 11, 30, 37.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

13 Marcă 
internaţională 

  
IR 1203700 
2014.04.01 

 
B.I.G. 

Floorcoverings, 
naamloze 

vennootschap, BE 

B.I.G. 
Floorcoverings, 

naamloze 
vennootschap, BE 

2015.10.20 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2015.12.04 1. Se accept ă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog ă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2015.08.07 şi se accept ă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 01, 
cu excepţia: "humus, pământ cultivabil, 
preparate fertilizante, culturi de 
microorganisme cu excepţia celor de uz 
medical şi veterinar; "solt" de cultivat" şi 
pentru totalitatea produselor din clasa 24.  
3. Se transmite  dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
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IX 

Decizii ale instan ţelor judec ătoreşti / 
Court decisions 
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Cu privire la aplicarea interdicţ iei 

asupra OPI înregistrate pe numele titularului 
Combinatul de vinuri din Taraclia S.A. 

 
Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1754/15 din 07.12.2015 

privind asigurarea executării documentului executoriu şi aplicarea interdicţiei pe bunurile debitorului SA 
„Combinatul de vinuri din Taraclia”, c/f 1003610001336: 

- se aplică interdicţia asupra mărcii nr. 2R 4491 din 23.01.1995, înregistrată pe numele titularului 
Combinatul de vinuri din Taraclia S.A., MD, str. Gării nr. 74, MD-7400, Taraclia, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării interdicţiei se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. 2R 4491, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 

 
 
 

Cu privire la ridicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului 

„UNIMARKET DISCOUNT” S.R.L., întreprindere mixt ă 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/597/14 din 11.09.2014, 
privind executarea titlului executoriu nr. 2i-37-11/14 din 20.06.2014 emis de Curtea de Apel Chişinău prin 
care s-a dispus anularea interdicţiei aplicate pe bunurile debitorului „UNIMARKET DISCOUNT” S.R.L., 
întreprindere mixtă, c/f 1010600022460: 

- se ridică sechestrul aplicat asupra mărcilor nr. 24199 din 14.08.2012 şi nr. 25322 din 01.10.2012, 
înregistrate pe numele titularului „UNIMARKET DISCOUNT” S.R.L., întreprindere mixtă, Str. Mihai 
Eminescu nr. 5, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova, în baza Încheierii Executorului judecătoresc 
Balan Cornelia nr. 075/597/14 din 02.09.2014, prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 149 din 
11.09.2014.  

- se reiau procedurile legale privind statutul juridic al mărcilor nr. 24199 şi nr. 25322, inclusiv 
transmiterea drepturilor asupra acestora. 

 
   
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului 

ACATES L S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 03.12.2015 (nr. dosar 2i-757/15) privind 
aplicarea sechestrului asupra OPI înregistrate pe numele debitorului ACATES L S.R.L.,  
c/f 1003600017741: 

- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. 16390 din 08.02.2007, nr. 16391 din 08.02.2007, nr. 19787 
din 11.06.2009, titular ACATES L S.R.L., c/f 1003600017741, bd. Ştefan cel Mare, nr. 200, of. 11,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova/ str. 27 August, nr. 53, MD-3733, Truşeni, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se admite efectuarea procedurilor legale ce ţin de modificarea 
statutului juridic al mărcilor sus menţionate, cu condiţia prezentării acordului expres al administratorului 
provizoriu MUNTEANU Oleg,  deţinător al autorizaţiei nr. 30 din 14.01.2015. 
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Cu privire la executarea Deciziei Colegiului civil, comercial  

şi de contencios administrativ l ărgit al Cur ţii Supreme de Justi ţie  
din 16.12.2015 privind men ţinerea Hot ărârii Cur ţii de Apel Chi şinău  

din 23.06.2015 prin care a fost declarat ă nul ă marca verbal ă   
nr. 24493, titular KORDAITE ENTERPRISE LTD, Cipru 

 
Întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii 

Supreme de Justiţie din 16.12.2015 privind menţinerea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 23.06.2015 în 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Glaxo Group Limited către Kordaite Enterprise 
Ltd, intervenient accesoriu AGEPI privind declararea nulităţii mărcii verbale  nr. 24493 din 
20.11.2012, în temeiul art. 22 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor: 

- se anulează înregistrarea mărcii verbale  nr. 24493 din 20.11.2012 şi se declară nul 
certificatul de înregistrare a mărcii eliberat pe numele KORDAITE ENTERPRISE LTD, Office 203, Liliana 
Building, 10 Kyriakou Matsi avenue, Agious Omologites, PC 1082, Nicosia, Cipru. 
 
 
 

Cu privire la aplicarea interdicţ iei 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului DRANCOR S.R.L., 

firmă de producţ ie şi comer ţ 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1776/15 din 11.12.2015 
privind asigurarea executării documentului executoriu şi aplicarea interdicţiei pe bunurile debitorului SRL 
Drancor, c/f 1003600079246: 

- se aplică interdicţia asupra mărcii nr. 27180 din 08.10.2014, înregistrată pe numele titularului 
DRANCOR S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, str. Burebista nr. 78, MD-2032, Chişinău, Republica 
Moldova; 

- pe perioada aplicării interdicţiei se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al 
mărcii nr. 27180, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
 
 
 

Cu privire la men ţinerea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului 

Colegiul Naţ ional de Viticultur ă şi Vinificaţ ie din Chi şinău 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-910/2015 din 
07.12.2015, cu privire la executarea documentului executoriu t/e.2-19/15 din 08.06.2015, emis de 
Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului Colegiul Naţional 
de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, IDNO 1003600075444: 

- se menţine sechestrul asupra mărcii nr. R 5899 din 16.04.1996, înregistrată pe numele titularului 
Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, str. Grătieşti nr. 1, MD-2050, Stăuceni, Chişinău, 
Republica Moldova, aplicat conform: 
- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 124 din 08.07.2014, în temeiul Încheierii Executorului 
judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-626/14 din 24.06.2014; 
- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 58 din 27.03.2015, în temeiul Încheierii Executorului 
judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-553/15 din 02.03.2015; 
 - Ordinului Directorului General AGEPI nr. 83 din 06.05.2015, în temeiul Încheierii Executorului 
judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-609/15 din 20.04.2015; 
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- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 137 din 31.07.2015, în temeiul Încheierii Executorului 
judecătoresc Balan Cornelia nr. 075/789/15 din 24.07.2015; 
- Ordinului Directorului General AGEPI nr. 198 din 02.11.2015, în temeiul Încheierii Executorului 
judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-854/2015 din 20.10.2015. 
 

 
 

Cu privire la anularea interdicţ iei 
aplicate asupra OPI înregistrate pe numele titularului 

DRANCOR S.R.L., firmă  de producţ ie şi comer ţ 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1776/15 din 23.12.2015 
privind anularea măsurilor de asigurare a executării aplicate în privinţa SRL Drancor, c/f 1003600079246: 

- se anulează interdicţia asupra mărcii nr. 27180 din 08.10.2014, înregistrată pe numele titularului 
DRANCOR S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, str. Burebista nr. 78, MD-2032, Chişinău, Republica 
Moldova, aplicată în baza Încheierii Executorului judecătoresc Iacob Miron nr. 010-1776/15 din 11.12.2015, 
prin Ordinul Directorului General nr. 02 din 11.01.2016; 

- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al mărcii nr. 27180, inclusiv transmiterea 
drepturilor asupra acesteia. 
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X 

Monitor 

În prezenta Secţiune se publică acte emise de Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova 
care reglementează protecţia proprietăţii intelectuale în republică, ordine ale Directorului general al   

AGEPI, comunicate informative, comentarii şi note explicative în baza acestora.

In this Section are published acts issued by the President, Parliament and  Government of the Republic 
of Moldova governing the intellectual property protection in our republic, orders of the Director General 

of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base thereof.
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CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST. 9 

PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DOCUMENTELE DE BREVET,  

PUBLICATE DE AGEPI ∗∗∗∗ 
 
 

(11) Numărul titlului de protecţie 

(12) Denumirea tipului de document 

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

(15) Informaţii privind corectarea sau modificarea documentului 

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit 

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii 

(21) Numărul de depozit  

(22) Data de depozit 

(23) Data priorităţii de expoziţie 

(31) Numărul cererii prioritate 

(32) Data de depozit a cererii prioritare 

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul 

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

(46) Data publicării traducerii revendicărilor cererii de brevet european;   

Data publicării traducerii revendicărilor modificate   

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

(48) Data publicării documentului corectat sau modificat 

(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat; 

Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modificată 

(51) Clasificarea Internaţională de Brevete 

(54) Titlul invenţiei sau denumirii soiului de plantă 

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior 

(57) Rezumatul sau revendicările 

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

(67)  Numărul cererii transformate şi data transformării 

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

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

(72) Numele inventatorului (inventatorilor), amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI 

 

                                            
∗ Codurile INID în baza normei OMPI ST.9, publicate de AGEPI, au fost aprobate prin Ordinul Directorului general al AGEPI nr. 234 
din 28.12.2015. 
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(73) Numele sau denumirea titularului, codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

(74) Numele mandatarului autorizat 

(80) Data publicării de către OEB a menţiunii privind eliberarea brevetului european;    

Data publicării de către OEB a menţiunii privind menţinea brevetului european în forma modificată  

(82) Data publicării solicitării de validare a brevetului european 

(85) Data deschiderii fazei naţionale, în conformitate cu PCT 

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

(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii pentru soi de plantă comunitar (EC):  

numărul şi data 

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

medicamentos sau fitofarmaceutic 

(94) Data expirării termenului de valabilitate al certificatului complementar de protecţie  

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

certificatul complementar de protecţie 

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

(97) Numărul de publicare şi data publicării de către OEB a cererii de brevet european 
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR DE DOCUMENTE  
DE BREVET PUBLICATE DE AGEPI ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16 ∗∗∗∗ 

 

1.1 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE 

A0 − Cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de 

depozit sau data priorităţii recunoscute 

A1 − Cerere de brevet de invenţie publicată la termen, împreună cu raportul de documentare  

A2 − Cerere de brevet de invenţie publicată la termen, fără raportul de documentare 

A3 − Raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii) 

A8 − Cerere de brevet de invenţie cu corecturi sau modificări în pagina de capăt (bibliografică) a 

documentului 

A9 − Cerere de brevet de invenţie cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi a documentului  

B1 − Brevet de invenţie acordat  

B2 − Brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurii de opoziţie  

B8 − Brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt (bibliografică) a 

documentului  

B9 − Brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi a documentului 

C1 − Brevet de invenţie eliberat  

C3 − Brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau anulare 

C8 − Brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt (bibliografică) a 

documentului 

C9 − Brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi a documentului  

T1 − Traducerea revendicărilor cererii de brevet european  

T2 − Traducerea fasciculului de brevet european validat 

T3 − Traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma modificată  

T4 − Traducerea fasciculului de brevet european validat menţinut în forma limitată 

T8 − Traducerea corectată a fasciculului de brevet european validat cu corecturi în pagina de capăt 

(bibliografică) a documentului 

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

documentului 

 

 

 

                                            
∗ Codurile pentru identificarea tipurilor de documente de brevet, publicate de AGEPI în baza normei OMPI ST.16, au fost aprobate 
prin Ordinul Directorului general al AGEPI nr. 234 din 28.12.2015. 
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1.2 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ 

 

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 

U1 − Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, împreună cu raportul de 

documentare 

U2 − Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată la termen, fără raportul de 

documentare 

U3 − Raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie de scurtă durată  (publicat ulterior 

publicării cererii) 

Y −   Brevet de invenţie de scurtă durată acordat 

Y3 − Brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurii de opoziţie  

Y8 − Brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt 

(bibliografică) a documentului  

Y9 − Brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi a 

documentului  

Z −   Brevet de invenţie de scurtă durată eliberat 

Z4 − Brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau 

anulare 

Z5 − Brevet de invenţie de scurtă durată prelungit  

Z6 − Brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de prelungire 

Z8 − Brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modificări în pagina 

de capăt (bibliografică) a documentului 

Z9 − Brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modificări ale 

oricărei părţi a documentului 

 
* * * 
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Formularele-tip  
pentru procedura de validare a brevetelor europene 

 
 

În scopul implementării Legii nr. 50 din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor, prin Ordinul 
Directorului General al AGEPI nr. 234 din 28 decembrie 2015 au fost aprobate formularele-tip pentru 
procedura de validare a brevetelor europene: 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea formularului -tip  Codul formularului -tip  

1 Cerere de publicare în procedura de validare F-01-BI-076-E-01-0658 

2 Cerere de transformare a cererii de brevet european F-01-BI-077-E-01-065 

 
Formularele-tip pot fi obţinute direct la AGEPI. De asemenea, formularele-tip pentru procedura 

de validare a brevetelor europene pot fi găsite la adresa: http://agepi.gov.md/ro/formulare/inventions  
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XI 
Materiale de informare 

din domeniul propriet ăţii intelectuale / 
Intellectual property information 

materials 
 

Secţiunea inserează informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, 
texte ale convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale acordurilor 
regionale şi bilaterale; regulamente, instrucţiuni, clasificări, norme ale OMPI; alte materiale de 
informare din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 

 
The section insert information on intellectual property protection in the Republic of Moldova, 

texts of the international convention and treaties to which the Republic of Moldova is party, of the 
regional and bilateral agreements; regulations, instructions, classifications, the WIPO standards; other 
information materials in the field of intellectual property protection. 
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OMPI INFORMEAZĂ 

ADERĂRI LA TRATATELE INTERNA ŢIONALE  

ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 
 

Tratatul de la Singapore privind dreptul m ărcilor 

 
La 13 noiembrie 2015 Organiza ţia African ă de Proprietate Intelectual ă (OAPI) a depus 

instrumentele de aderare la Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 27 martie 
2006 la Singapore. 

Instrumentul de ratificare a fost însoţit de următoarele declaraţii: 
- în conformitate cu articolul 29 al Tratatului de la Singapore, prevederile articolului 6 al 

Tratatului nu vor fi aplicabile în cazul OAPI. În conformitate cu prevederile menţionate, în cazul în care 
produsele sau serviciile care aparţin mai multor clase din Clasificarea de la Nisa figurează în una şi 
aceeaşi cerere, aceasta cerere are ca efect o singură înregistrare. 

- prevederile articolului 19 alineatul (2) al Tratatului nu vor fi aplicabile în cazul OAPI. OAPI 
solicită înregistrarea unei licenţe ca o condiţie pentru orice drept pe care licenţiatul îl deţine în temeiul 
dispoziţiilor Acordului de la Bangui, de a interveni într-o acţiune privind încălcarea drepturilor iniţiată de 
titular, sau de a obţine, în cadrul acelei acţiuni, daune-interese ca urmare a contrafacerii mărcii care 
face obiectul licenţei. 

Tratatul de la Singapore va intra în vigoare cu privire la Organizaţia Africană de Proprietate 
Intelectuală cu începere de la 13 februarie 2016. 

 
 
 

Aranjamentul de la Haga privind depozitul interna ţional 
de desene şi modele industriale 

 
La 27 octombrie 2015 Republica Côte d'Ivoire a depus instrumentul de acceptare a 

încetării Actului de la Londra al Aranjamentului de la Haga privind depozitul internaţional al desenelor 
industriale din 6 noiembrie 1925, revizuit la Londra la 2 iunie 1934. 

O notificare separată cu privire la încetarea oficială a Actului de la Londra  al Aranjamentului 
de la Haga va fi prezentată odată cu completarea numărului necesar de acceptări recepţionate din 
partea statelor membre.  

 

 

Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea interna ţional ă  
a desenelor şi modelelor industriale 

Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea 
interna ţional ă a desenelor şi modelelor industriale 

 
La 16 decembrie 2015 Republica Turkmenistan a depus instrumentele de aderare la Actul 

de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi 
modelelor industriale, adoptat la Geneva la 2 iulie 1999. 

Actul de la Geneva va intra în vigoare cu privire la Republica Turkmenistan cu începere de la 
16 martie 2016. 
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Conven ţia de la Berna cu privire la protec ţia operelor literare şi artistice 

 
La 2 septembrie 2014 Kuwait  a depus instrumentele de aderare la Convenţia de la Berna 

privind protecţia operelor literare şi artistice, adoptată la 9 septembrie 1886, revizuită la Paris la 24 
iulie 1971. La data de 27 noiembrie 2015 Kuwait a depus o declaraţie: 

- în conformitate cu art. I al Anexei la Actul de la Paris al Convenţiei de la Berna privind 
protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, Kuwait se va conforma prevederilor Art. II 
şi III al acestei Anexe. 

Declaraţia va intra în vigoare cu privire la Kuwait cu începere de la 27 februarie 2016.  
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