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

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

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

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

   

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

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

geographical indications, appellations of origin, industrial designs. 

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

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

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

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

Общая информация
Oфициальный бюллетень интеллектуальной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 

товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

рисунков и моделей. Заинтересованные лица смогут проследить за юридическим статусом 

заявок на охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных 

в Республике Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает 

систематизированные ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются 

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

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

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

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia

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

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

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

Dominicană
DZ Algeria

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

pentru Proprietate 
Intelectuală (EUIPO)

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

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

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

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate
Intelec  tuală (OMPI)

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

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

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

Democratică Populară 
Laos

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

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

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

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

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

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

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

Grenadines
VE Republica 

Bolivariană 
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia 

şi Muntenegru
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I 

Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона 

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

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

авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-

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

ленности. 

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

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

ст. 33 Закона.

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

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

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

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

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

краткосрочных патентов на изобретения.

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

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

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI

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

ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie

 Number of the title of protection

 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document

 Designation of the kind of document

 Наименование типа документа

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

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

 Код вида документа в соответствии со Стандартом ST.16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea sau modifi carea documentului

 Document correction or modifi cation information

 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit

 Number of the renewed utility model

 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii

 Specifi ed date of expiration of renewal

 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit

 Number assigned to the application

 Номер заявки

(22) Data de depozit

 Date of fi ling the application

 Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

 Date of exhibition priority

 Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

 Number assigned to priority application

 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare

 Date of fi ling of priority application

 Дата подачи приоритетной заявки

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

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

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

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul

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

 Дата публикации заявки: номер BOPI, год

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

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

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

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

 Дата публикации перевода формулы заявки на европейский патент

 Data publicării traducerii revendicărilor modifi cate  

         Date of publication of the translation of the amended claims

         Дата публикации перевода измененной формулы

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

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

 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modifi cat

 Date of publication of a corrected or modifi ed document 

 Дата публикации скорректированного или измененного документа

(49) Data publicării traducerii fasciculului de brevet european validat

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

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента                                              

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

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

 maintained in its amended form

         Дата публикации перевода патентного документа валидированного европейского патента  

 в измененной форме 

(51) Clasifi carea Internaţională de Brevete

 International Patent Classifi cation

 Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă

 Title of the invention or name of the plant variety

 Название изобретения или наименование сорта растения  

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior

 List of prior art documents

 Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

 Abstract or claims

 Реферат или формула изобретения

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

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

 been divided up

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

(67)   Numărul cererii transformate şi data transformării

         Number of converted patent application and date of conversion

         Номер преобразованной заявки и дата преобразования  

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

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

 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

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

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

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

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

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

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

 со Стандартом ST.3 ВОИС

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

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

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

Стандартом ST.3 ВОИС

(74) Numele mandatarului autorizat

 Name of patent attorney

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

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

         Дата публикации ЕПВ сведений о выдаче европейского патента                                                    

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

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

        Дата публикации ЕПВ сведений о поддержании европейского патента в измененной форме 

(82)  Data publicării solicitării de validare a brevetului european

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

          Дата публикации заявки о валидации европейского патента

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT

 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT

 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

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

 PCT international application: number and fi ling date

 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

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

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

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

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

sau fi tofarmaceutic

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

on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 

продукта на территории Республики Молдова 

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

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

 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

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

complementar de protecţie

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

certifi cate has been applied for or issued

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

выдано дополнительное свидетельство об охране

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

         Number and fi ling date of the European patent application

         Номер и дата подачи заявки на европейский патент 

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

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

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

PUBLICATE DE AGEPI

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

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI

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

ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

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

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

 1.1 CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE

     CODES FOR PATENT DOCUMENTS

     КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

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

  or recognized priority date

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

  с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (bibliografi că) a documentului

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

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

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

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

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

  любой части документа

B1 – brevet de invenţie acordat

 – granted patent for invention

 – предоставленный патент на изобретение

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

 – granted patent for invention, amended after opposition procedures

 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  

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

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

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

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

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

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

  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat

 – issued patent for invention

 – выданный патент на изобретение
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C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau anulare

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

 – выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения 

  или признания патента недействительным 

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

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

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

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

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

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

T1 – traducerea revendicărilor cererii de brevet european

     –  translation of the claims of a European patent application

     –   перевод формулы заявки на европейский патент

T2 –  traducerea fasciculului de brevet european validat

     – translation of the validated European patent specifi cation

     – перевод валидированного европейского патента

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

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

 – Перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в измененной форме

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

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

 – перевод валидированного европейского патента, поддерживаемого в ограниченной  форме

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

  (bibliografi că) a documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – скорректированный перевод валидированного европейского патента, с исправлениями 

  в титульном листе документа 

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

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

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

документа

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

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

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

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

  after the fi ling date or recognized priority date

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

срока с даты подачи или даты признанного приоритета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявки)

Y – brevet de invenţie de scurtă durată acordat

 – granted short-term patent for invention

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

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

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

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный 

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST.17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST.17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate 

   Published patent applications 

   Опубликованные заявки на патент на изобретение

BB1Y Cereri de brevet de invenţie de scurtă durată publicate       

 Published short-term patent applications 

   Опубликованные заявки на краткосрочные патенты

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

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

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

   Молдова

FF4A  Brevete de invenţie acordate 

   Granted patents for invention 

   Предоставленные патенты на изобретения

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

  (bibliografi că) a  documentului

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

  (bibliographic) page of the document

 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями 

  в титульном листе документа

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

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

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

части документа

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat

 – issued short-term patent for invention

 – выданный краткосрочный патент на изобретение

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

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

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

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit

 – extended short-term patent for invention

 – продленный краткосрочный патент на изобретение

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

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

 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

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

(bibliografi că) a documentului

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

page of the document

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

в титульном листе документа

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

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

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

любой части документа
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE (CIB)

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT PERFORMING  
OPERATIONS. TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C  CHIMIE  ŞI  METALURGIE 
  CHEMISTRY.  METALLURGY 
  ХИМИЯ И МЕТАЛЛУРГИЯ

D  TEXTILE  ŞI  HÂRTIE 
  TEXTILES.  PAPER 
  ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

E  CONSTRUCŢII  FIXE 
  FIXED  CONSTRUCTIONS 
  СТРОИТЕЛЬСТВО

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

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

FG9A    Publicarea traducerii fascicolului de brevet european validat în Republica Moldova 
           Publication of the translation of the European patent specifi cation validated in the Republic of Moldova
             Публикация перевода описания изобретения к европейскому патенту, валидированному в Республике  

 Молдова

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 rejected 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

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

  Перечень краткосрочных патентов  на изобретения, срок действия которых был продлен

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

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

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

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

 

ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in 
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 
представить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, 
являющегося предметом заявки на патент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

P

П 
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(21) a 2017 0094 (13) A2 

(51) Int. Cl.: A61K 9/14 (2006.01) 
A61K 31/137 (2006.01) 
A61K 31/58 (2006.01) 

(22) 2016.04.01 
(31) 380/KOL/2015 
(32) 2015.04.01 
(33) IN 
(85) 2017.10.30 
(86) PCT/IB2016/000418, 2016.04.01 
(87) WO 2016/156970 A1, 2016.10.06 
(71) LUPIN ATLANTIS HOLDINGS SA, CH 
(72) GUPTA Abhishek, US; CHIOU Herbert Clark, 

US; DE Samiran, US; KOPPENHAGEN  
Franciscus, US; ZENG Xian-Ming, US 

(74) FOCŞA Valentin 
(54) Procedeu de fabricare a amestecurilor de 

pulbere uscată 

(57) Invenţia se referă la procedee de amestecare 
a pulberii uscate a particulelor solide farmace-
utice şi non-farmaceutice. În particular, inven-
ţia se referă la un procedeu de preparare a 
unui amestec uscat de pulbere de microparti-
cule, care include unul sau mai multe ingre-
diente farmaceutice active micronizate (IFA) 
şi, opţional, unul sau mai mulţi purtători acce-
ptabili farmaceutic micronizaţi sau nemicroni-
zaţi şi/sau excipienţi, în care procedeul include 
etapele de „amestecare pulsatorie” a ingredi-
entului(elor) farmaceutic(e) activ(e) microni-
zat(e) şi a purtătorului(ilor) şi/sau a excipien-
tului(ţilor) acceptabil(i) farmaceutic. 

 
  Revendicări: 41 
  Figuri: 15 

* 
*     * 

(54) Process for manufacturing dry powder 

blends 
(57) The invention relates to processes for dry 

powder blending of pharmaceutical and non-
pharmaceutical solid particulates. In particu-
lar, the invention relates to a process of pre-
paring a dry microparticulate powder blend 
comprising one or more micronized active 
pharmaceutical ingredient(s) (API) and op-
tionally one or more micronized or non-
micronized pharmaceutically acceptable car-
rier(s) and/or excipient(s), wherein the pro-
cess comprises the steps of 'pulsating blend-
ing' of the micronized active pharmaceutical 
ingredient(s) and the pharmaceutically ac-
ceptable carrier(s) and/or excipient(s). 

 
  Claims: 41 
  Fig.: 15 

* 
*     * 

(54) Способ получения сухих порошкообраз-

ных смесей 
(57) Изобретение относится к способам смеши-

вания сухих порошков фармацевтических и 
нефармацевтических твердых частиц. В 
частности, изобретение относится к спо-
собу получения сухой порошкообразной 
смеси микрочастиц, содержащей один или 
более микронизированных активных фар-
мацевтических ингредиентов (API) и 
необязательно один или более микронизи-
рованных или немикронизированных фар-
мацевтически приемлемых носителей 
и/или наполнителей, где способ включает 
стадии «пульсационного смешивания» 
микронизированного активного фармацев-
тического ингредиета(ов) и фармацевти-
чески приемлемого носителя(ей) и/или 
наполнителя(ей). 

 
 П. формулы: 41 
 Фиг.: 15 
 

 
(21) a 2016 0108 (13) A2 

(51) Int. Cl.: E04B 1/94 (2006.01) 
E04B 1/76 (2006.01) 
E04D 1/00 (2006.01) 
E04D 1/26 (2006.01) 
E04D 1/30 (2006.01) 
E04D 3/30 (2006.01) 
E04D 13/17 (2006.01) 
E04F 13/00 (2006.01) 
E04F 13/08 (2006.01) 
E04B 2/30 (2006.01) 
E04C 2/52 (2006.01) 
F24J 2/52 (2006.01) 
F25B 49/02 (2006.01) 

(22) 2016.10.04 
(71) COVALENCO Nicolae Pavel, MD;  

COVALENCO Nicolae Nicolae, MD; EREMIA 
Andrian, MD 

(72) COVALENCO Nicolae Pavel, MD;  
COVALENCO Nicolae Nicolae, MD; EREMIA 
Andrian, MD 

(54) Procedeu şi dispozitive de răcire ale 

clădirii 
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiilor 

industriale, agricole şi civile, în special la răci-
rea clădirilor prin faţade şi acoperişuri, şi 
poate fi utilizată la construcţia clădirilor noi şi la 
reconstrucţia structurilor exploatate anterior. 
Procedeul de răcire a clădirii include ventila-
rea anvelopei clădirii prin canalele dintre 
învelişul exterior şi stratul de izolaţie termică, 
totodată răcirea aerului este realizată prin 
pulverizarea apei în canalele de aer rece şi  
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umed, formate de suprafaţa răcită a clădirii şi 
suprafaţa stratului de izolaţie termică, cu 
extragerea în canalele de aer cald şi umed, 
formate de peretele învelişului exterior şi cea-
laltă suprafaţă a stratului de izolaţie termică, 
şi reglarea ariei secţiunii transversale a 
canalelor.  
Dispozitivul de răcire a clădirii, în formă de 
faţadă ventilată, conţine canale de aer rece şi 
umed (1) şi canale de aer cald şi umed (2), 
care sunt unite între ele, formând la un capăt 
al faţadei o trecere. Canalele de aer rece şi 
umed (1) sunt formate de suprafaţa barierei 
de vapori (3) a peretelui clădirii (4) şi o supra-
faţă a stratului de izolaţie termică (5). Cana-
lele de aer cald şi umed (2) sunt formate de 
suprafaţa învelişului exterior (6) al clădirii şi 
cealaltă suprafaţă a stratului de izolaţie termi-
că (5). La celălalt capăt al faţadei canalele de 
aer rece şi umed (1) şi canalele de aer cald şi 
umed (2) sunt dotate cu dispozitive de control 
al fluxului de aer. Canalele de aer rece şi 
umed (1) sunt dotate cu pulverizatoare de apă 
(11). 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 11 

* 
*     * 

(54) Building cooling process and devices  
(57) The invention relates to the field of industrial, 

agricultural and civil constructions, in particu-
lar to the cooling of buildings by means of fa-
cades and roofs, and can be used in the con-
struction of new buildings and in the recon-
struction of previously exploited structures. 
The building cooling process comprises venti-
lation of the building fence through the chan-
nels between the outer covering and the heat 
insulation layer, wherein cooling of the air is 
realized by spraying water into the cold and 
moist air channels, formed by the cooled sur-
face of the building and the surface of the heat 
insulation layer, with the intake into the warm 
and moist air channels, formed by the wall of 
the outer covering and the other surface of the 
heat insulation layer, and adjustment of the 
cross-sectional area of the channels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The building cooling device, in the form of a 
ventilated facade, comprises cold and moist 
air channels (1) and warm and moist air 
channels (2), which are connected to each 
other, forming a passage at one end of the fa-
cade. The cold and moist air channels (1) are 
formed by the vapor barrier surface (3) of the 
building wall (4) and one surface of the heat 
insulation layer (5). The warm and moist air 
channels (2) are formed by the surface of the 
outer covering (6) of the building and the oth-
er surface of the heat insulation layer (5). At 
the other end of the facade, cold and moist air 
channels (1) and warm and moist air channels 
(2) are equipped with airflow monitoring de-
vices. Cold and moist air channels (1) are 
equipped with water sprayers (11). 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 11 

* 
*     * 

(54) Способ и устройства охлаждения 

здания 
(57) Изобретение относится к области промыш-

ленных, сельскохозяйственных и гражданс-
ких конструкций, в частности к охлаждению 
зданий посредством фасадов и крыш, и 
может быть использовано при строитель-
стве новых зданий и при реконструкции 
ранее эксплуатируемых сооружений. 
Способ охлаждения здания включает вен-
тиляцию ограждения здания через каналы 
между наружным покрытием и слоем 
теплоизоляции, при этом охлаждение воз-
духа реализовано путем распыления воды 
в каналы холодного и влажного воздуха, 
образованные охлаждаемой поверхностью 
здания и поверхностью слоя теплоизоля-
ции, с забором в каналы теплого и влаж-
ного воздуха, образованные стеной наруж-
ного покрытия и другой поверхностью слоя 
теплоизоляции, и регулирования площади 
поперечного сечения каналов. 
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Устройство охлаждения здания, в виде 
вентилируемого фасада, содержит каналы 
холодного и влажного воздуха (1) и каналы 
теплого и влажного воздуха (2), которые 
соединены между собой, образуя в одном 
конце фасада проход. Каналы холодного и 
влажного воздуха (1) образованы поверх-
ностью пароизоляции (3) стены здания (4) 
и одной поверхностью слоя теплоизоляции 
(5). Каналы теплого и влажного воздуха (2) 
образованы поверхностью наружного по-
крытия (6) здания и другой поверхностью 
слоя теплоизоляции (5). На другом конце 
фасада каналы холодного и влажного 
воздуха (1) и каналы теплого и влажного 
воздуха (2) оснащены устройствами кон-
троля воздушного потока. Каналы холод-
ного и влажного воздуха (1) оборудованы 
распылителями воды (11). 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 11 
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BB2A Cereri de brevet european  
pentru care s-a solicitat validarea  
în Republica Moldova publicate /  

Published European patent  
applications for which validation in the  

Republic of Moldova has been requested / 
Опубликованные заявки на европейский  

патент, для которых была испрошена  
валидация в Республике Молдова 

 
GEPI publică fiecare solicitare de validare după informarea de către OEB privind achitarea 
taxei stabilite pentru validare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 18 luni de la data de-
punerii sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data celei mai vechi priorităţi. O cerere 

de brevet european, pentru care s-a plătit taxa de validare, şi un brevet european validat vor avea 
aceleaşi efecte ca şi o cerere de brevet sau un brevet în conformitate cu Legea Nr. 50-XVI din 
07.03.2008 privind protecția invențiilor. 
 

GEPI shall publish any request for validation after it has been informed by the EPO that the 
prescribed validation fee has been paid, but not before the expiry of a time limit of 18 months 
from the filing date or, if priority has been claimed, the earliest priority date. A European patent 

application for which the validation fee has been paid and a validated European patent shall have the 
same effects as a patent application and a patent in accordance with the Law No. 50-XVI of 
07.03.2008 on the Protection of Inventions. 
 

аждое ходатайство о валидации публикуется Агентством, после получения от ЕПВ 
подтверждения оплаты установленной таксы за валидацию, но не ранее истечения 18-
месячного срока с даты подачи или, если испрошен приоритет, с даты наиболее 

раннего приоритета. Заявка на европейский патент, по которой была оплачена такса за 
валидацию, и валидированный европейский патент имеют по отношению к заявке на патент и к 
патенту то же действие, что и заявка на патент и патент в соответствии с Законом № 50-XVI от 
07.03.2008 об охране изобретений. 

A 

A 

К 
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(21) e 2018 0134 

(51) Int.Cl.: C07D 487/04 (2006.01.01) 
           C07D 519/00 (2006.01.01) 
           A61K 31/519 (2006.01.01) 
           A61P 35/00 (2006.01.01) 
           A61P 35/02 (2006.01.01) 

(96) 16726215.3, 2016.04.01 

(87) WO 2016/161282, 2016.10.06 

(31) 201562142717P; 201562183906P 

(32) 2015.04.03; 2015.06.24 

(33) US; US 

(71) Incyte Corporation (US);  

(72) HE Chunhong (US); LI Zhenwu (US); WU 
Liangxing (US); YAO Wenqing (US); ZHANG 
Fenglei (US);  

(54) Compuși heterociclici în calitate de inhibi-
tori ai LSD1 
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(72) VAN DIJCK Alex Henri (BE); MENSCH Jurgen 
(BE);  

(54) Formulare de amidon de mazăre şi acid 
poliinozino-policitidilic (Poli (I:C)) pentru 
prevenirea și/sau tratamentul infecțiilor 
tractului respirator superior 

Polyinosinic-polycytidylic acid (Poly(I:C)) 
pea starch formulation for the prevention 
and/or treatment of upper respiratory tract 
infections 

Состав крахмала гороха и полиинозино-
полицитидиловой (Поли (И:Ц)) кислоты 
для профилактики и/или лечения 
инфекций верхних дыхательных путей 

 

 
(21) e 2018 0280 

(51) Int.Cl.: A61K 38/18 (2006.01.01) 
           A61P 7/00 (2006.01.01) 
           A61P 7/06 (2006.01.01) 

(96) 16793499.1, 2016.05.12 

(87) WO 2016/183280, 2016.11.17 

(31) 201562161136P; 201562173836P; 
201562243457P 

(32) 2015.05.13; 2015.06.10; 2015.10.19 

(33) US; US; US 

(71) Celgene Corporation (US); Acceleron Pharma 
Inc. (US);  

(72) ATTIE Kenneth M. (US); LAADEM Abderrah-
mane (US); CHOPRA Rajesh (GB); BACK-
STROM Jay (US);  

(54) Tratamentul beta-talasemiei utilizând cap-
cane de ligand ActRII 

Treatment of beta-thalassemia using ActRII 
ligand traps 

Лечение бета-талассемии с 
использованием лигандных ловушек 
ActRII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(21) e 2018 0281 

(51) Int.Cl.: C08L 83/00 (2006.01.01) 
           C08L 83/04 (2006.01.01) 
           C08G 77/00 (2006.01.01) 

(96) 16793552.7, 2016.05.12 

(87) WO 2016/183359, 2016.11.17 

(31) 201562160575P; 201562173002P 

(32) 2015.05.12; 2015.06.09 

(33) US; US 

(71) Blinkbio Inc. (US);  

(72) FOREMAN Kenneth W. (US); NGUYEN Hanh 
Nho (US); OFORI Leslie Odame (US);  
WANNER Jutta (US); WERNER Douglas S. 
(US);  

(54) Conjugate de medicamente pe bază de  
siliciu și procedee de utilizare a acestora 

Silicon based drug conjugates and  
methods of using same 

Конъюгаты лекарственных средств на 
основе кремния и способы их 
применения 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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. 
 
 

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 
изобретений. 

 
 

O 

A 

Л 
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(11) 4559 (13) B1 

(51) Int. Cl.: A01N 25/14 (2006.01) 
A01N 25/30 (2006.01) 
A01N 41/06 (2006.01) 
A01N 47/36 (2006.01) 
A01P 13/00 (2006.01) 

(21) a 2008 0220 

(22) 2007.03.13 

(31) 2006-083322 

(32) 2006.03.24 

(33) JP 

(85) 2008.08.12 

(86) PCT/JP2007/055580, 2007.03.13 

(87) WO 2007/119435 A1, 2007.10.25 

(71)(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP 

(72)  YOSHII Hiroshi, JP; YAMADA Ryu, JP 

(74) SOKOLOVA Sofia 

(54) Compoziţie erbicidă pe bază de sulfoni-

luree şi procedeu de combatere a plante-

lor nedorite cu utilizarea acesteia 

(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 

o compoziţie erbicidă care conţine un com-

pus erbicid al sulfonilureei sau sarea sa şi un 

polioxialchilen alchileterfosfat sau sarea sa, 

în care compusul erbicid al sulfonilureei sau 

sarea sa este selectat dintre flazasulfuron, 

foramsulfuron, halosulfuron-metil, iodosulfuron-

metil, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfu-ron, 

trifloxisulfuron şi tritosulfuron; şi la un 

procedeu de combatere a plantelor nedorite 

sau de inhibare a creşterii lor prin utilizarea 

compoziţiei erbicide menţionate. 

 

  Revendicări: 13 

* 

*     * 

(54) Sulfonylurea-based herbicidal composi-

tion and method for controlling undesired 

plants with its use  

(57) The invention relates to agriculture, namely 

to a herbicidal composition comprising a her-

bicidal sulfonylurea compound or its salt and 

a polyoxyalkylene alkyl ether phosphate or 

its salt, wherein the herbicidal sulfonylurea 

compound or its salt is selected from fla-

zasulfuron, foramsulfuron, halosulfuron-

methyl, iodosulfuron-methyl, nicosulfuron, 

prosulfuron, rimsulfuron, trifloxysulfuron and 

tritosulfuron;  and to a method for controlling 

undesired plants or inhibiting their growth by 

applying the said herbicidal composition. 

 

  Claims: 13 

* 

*     * 

 

 

(54) Гербицидная композиция на основе 

сульфонилмочевины и способ борьбы 

с нежелательными растениями с ее 

использованием 

(57) Изобретение относится к сельскому 

хозяйству, а именно к гербицидной компо-

зиции, содержащей гербицидное соедине-

ние сульфонилмочевины или ее соль и 

эфир полиоксиалкилен алкилфосфата 

или его соль, где гербицидное соединение 

сульфонилмочевины или ее соль выбра-

но из флазасульфурона, форамсульфуро-

на, галосульфурон-метил, иодсульфурон-

метил, никосульфурона, просульфурона, 

римсульфурона, трифлоксисульфурона и 

тритосульфурона; и к способу борьбы с 

нежелательной растительностью или ин-

гибирования ее роста путем использова-

ния указанной гербицидной композиции. 

 

 П. формулы: 13 

 

 

(11) 4560 (13) B1 

(51) Int. Cl.: A01N 63/00 (2006.01) 
A01N 63/04 (2006.01) 
C12N 1/14 (2006.01) 
C12R 1/645 (2006.01) 
A01P 7/04 (2006.01) 

(21) a 2017 0057 

(22) 2017.05.23 

(71)(73) INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  MOLDOVAN Anna, MD; MUNTEANU-

MOLOTIEVSKIY Natalia, MD; TODERAŞ 

Ion, MD 

(54) Tulpină de fungi Beauveria bassiana în 

calitate de bioinsecticid pentru combate-

rea coleopterelor curculionide 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi poate fi 

utilizată în agricultură pentru combaterea 

coleopterelor curculionide.  

Tulpina de fungi Beauveria bassiana este 

depozitată în Colecţia Naţională de Microoga-

nisme Nepatogene cu numărul CNMN-FE-01 

şi poate fi utilizată în calitate de bioinsecticid 

pentru combaterea coleopterelor curculio-

nide. 

 

  Revendicări: 1 

* 

*     * 
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(54) Strain of Beauveria bassiana fungi as a 

bioinsecticide against weevils 

(57) The invention relates to biotechnology and 

can be used in agriculture for controlling 

weevils. 

The Beauveria bassiana fungi strain is de-

posited in the National Collection of Non-

pathogenic Microorganisms under the num-

ber CNMN-FE-01 and can be used as a bio-

insecticide against weevils. 

 

  Claims: 1 

* 

*     * 

(54) Штамм грибов Beauveria bassiana в 

качестве биоинсектицида против 

жуков-долгоносиков 

(57) Изобретение относится к биотехнологии и 

может быть использовано в сельском 

хозяйстве для борьбы с жуками-

долгоносиками.  

Штамм грибов Beauveria bassiana 

депонирован в Национальной Коллекции 

Непатогенных Микроорганизмов под но-

мером CNMN-FE-01 и может быть исполь-

зован в качестве биоинсектицида против 

жуков-долгоносиков. 

 

 П. формулы: 1 

 

 

(11) 4561 (13) B1 

(51) Int. Cl.: C09K 3/18 (2006.01) 

(21) a 2014 0052 

(22) 2012.11.02 

(31) 11188481.3 

(32) 2011.11.09 

(33) EP 

(85) 2014.05.26 

(86) PCT/EP2012/071678, 2012.11.02 

(87) WO 2013/068299 A1, 2013.05.16 

(71)(73) AKZO NOBEL CHEMICALS  

INTERNATIONAL B. V., NL 

(72)  MASLOW Wasil, NL; DE JONG Edwin 

Ronald, NL; DEMMER René Lodewijk Maria, 

NL 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 

(54) Compoziţie de dejivrare 

(57) Invenţia se referă la o compoziţie de dejivra-

re, care conţine (i) un agent de dejivrare se-

lectat din grupa constând din clorură de so-

diu, acetat de calciu-magneziu, clorură de 

calciu, clorură de magneziu, clorură de pota-

siu, acetat de potasiu, acetat de sodiu, 

formiat de sodiu şi formiat de potasiu, (ii) un 

derivat de lignină şi (iii) melasă. Invenţia de 

asemenea se referă la un procedeu de pre-

parare a compoziţiei de dejivrare menţionate 

şi la un procedeu de dejivrare a unei su-

prafeţe utilizând compoziţia de dejivrare 

menţionată. 

 

  Revendicări: 15 

  Figuri: 2 

* 

*     * 

(54) Deicing composition  

(57) The invention relates to a deicing composi-

tion comprising (i) a deicing agent selected 

from the group consisting of sodium chloride, 

calcium magnesium acetate, calcium chlo-

ride, magnesium chloride, potassium chlo-

ride, potassium acetate, sodium acetate, so-

dium formate, potassium formate, (ii) a lignin 

derivative, and (iii) molasses. The invention 

furthermore relates to a process for prepa-

ring said deicing composition and to a pro-

cess for deicing a surface using said deicing 

composition. 

 

  Claims: 15 

  Fig.: 2 

* 

*     * 

(54) Противогололедная композиция 

(57) Изобретение относится к противогололед-

ной композиции, включающей (i) про-

тивогололедный агент, выбранный из 

группы, состоящей из хлорида натрия, 

кальциево-магниевого ацетата, хлорида 

кальция, хлорида магния, хлорида калия, 

ацетата калия, ацетата натрия, формиата 

натрия и формиата калия, (ii) производное 

лигнина и (iii) мелассу. Изобретение также 

относится к способу получения указанной 

противогололедной композиции и к спосо-

бу размораживания поверхности с исполь-

зованием указанной противогололедной 

композиции. 

 

 П. формулы: 15 

 Фиг.: 2 

 

 

(11) 4562 (13) B1 

(51) Int. Cl.: F02B 27/04 (2006.01) 
F02B 33/44 (2006.01) 
F02D 19/06 (2006.01) 

(21) a 2017 0047 

(22) 2017.04.18 

(71)(72)(73) CEREMPEI Ion, MD 
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(54) Procedeu de formare a încărcăturii de 

combustibil în motorul cu ardere internă 

în doi timpi şi motor cu ardere internă în 

doi timpi pentru realizarea acestuia 

(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, şi 

anume la procedee de formare a încărcăturii 

de combustibil în motorul cu ardere internă în 

doi timpi şi la motoarele cu ardere internă în 

doi timpi pentru realizarea acestora, şi poate 

fi utilizată la elaborarea motoarelor cu poli-

carburant cu reglarea gradului de comprima-

re a amestecului combustibil-aer. 

Procedeul, conform invenţiei, constă în ace-

ea că se evacuează gazele de eşapament în 

timpul deplasării pistonului (2) de la punctul 

mort inferior (PMI) până la 2/3 din cursa 

totală a lui, în două etape: la prima etapă, în 

timpul deplasării pistonului (2) de la PMI 

până la 1/3 din cursa totală a lui, gazele de 

eşapament se evacuează din cilindru (1) 

datorită presiunii create de mişcarea pisto-

nului (2), iar la a doua etapă, în spaţiul 

cilindrului (1), deasupra pistonului (2), se 

pompează aer comprimat cu evacuarea 

continuă a gazelor de eşapament, iar după 

deplasarea pistonului (2) de la PMI până la 

2/3 din cursa totală a lui, se întrerupe 

evacuarea gazelor de eşapament cu 

pomparea continuă a aerului comprimat, în 

care se debitează combustibil pulverulent, 

formându-se amestecul combustibil-aer, care 

suplimentar se comprimă în timpul apropierii 

pistonului (2) de punctul mort superior (PMS) 

cu aprinderea ulterioară a acestuia. 

Motorul, conform invenţiei, conţine un cilindru 

(1) cu piston (2), un arbore cotit (4) cu bielă 

(3), o cameră de presiune (5) cu injector (6) 

de combustibil, o supapă de admisie (7), un 

canal de evacuare (8) cu supapă (9) şi o 

bujie (10). Camera (5) este unită cu un 

compresor, dotat cu un sistem de comandă. 

 

  Revendicări: 3 

  Figuri: 1 

* 

*     * 

(54) Process for forming a fuel charge in a 

two-stroke internal combustion engine 

and two-stroke internal combustion en-

gine for its implementation 

(57) The invention relates to mechanical engi-

neering, namely to processes for forming a 

fuel charge in a two-stroke internal combus-

tion engine and to two-stroke internal com-

bustion engines for their implementation, and 

can be used in the design of multi-fuel en-

gines with controlled air-fuel mixture com-

pression ratio. 

The process, according to the invention, 

consists in that exhaust gases are removed 

when the piston (2) moves from the bottom 

dead point (BDP) to 2/3 of its full stroke in 

two stages: in the first stage, when the piston 

(2) moves from the BDP up to 1/3 of its full 

stroke, the exhaust gases are removed from 

the cylinder (1) due to the pressure created 

by the movement of the piston (2), and in the 

second stage, in the space of the cylinder 

(1), above the piston (2), is pumped com-

pressed air with the continuous removal of 

the exhaust gases, and after the movement 

of the piston (2) from the BDP to 2/3 of its full 

stroke, is interrupted the removal of the ex-

haust gases with the continuous pumping of 

the compressed air, wherein atomized fuel is 

supplied, forming a fuel-air mixture, which is 

further compressed when the piston (2) ap-

proaches the top dead point (TDP) with sub-

sequent inflammation thereof. 

The engine, according to the invention, com-

prises a cylinder (1) with a piston (2), a 

crankshaft (4) with a connecting rod (3), a 

pressure chamber (5) with a fuel injector (6), 

an intake valve (7), an exhaust port (8) with a 

valve (9) and a spark plug (10). The chamber 

(5) is connected to a compressor, equipped 

with a control system. 

 

  Claims: 3 

  Fig.: 1 

* 

*     * 

(54) Способ формирования топливного 

заряда в двухтактном двигателе 

внутреннего сгорания и двухтактный 

двигатель внутреннего сгорания для 

его осуществления 

(57) Изобретение относится к машинострое-

нию, а именно к способам формирования 

топливного заряда в двухтактном двигате-

ле внутреннего сгорания и к двухтактным 

двигателям внутреннего сгорания для их 

осуществления, и может быть использо-

вано при проектировании многотопли-

вных двигателей с регулируемой степе-

нью сжатия топливовоздушной смеси. 

Способ, согласно изобретению, состоит в 

том, что отводятся отработавшие газы 

при движении поршня (2) от нижней мер-

твой точки (НМТ) до 2/3 из его полного 

хода в два этапа: на первом этапе, при 

движении поршня (2) от НМТ до 1/3 из его 

полного хода, отработавшие газы отво-
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дятся из цилиндра (1) за счет давления, 

создаваемого движением поршня (2), а на 

втором этапе, в пространстве цилиндра 

(1), над поршнем (2), закачивается сжатый 

воздух с непрерывным отводом отрабо-

тавших газов, а после движения поршня 

(2) от НМТ до 2/3 из его полного хода, 

прекращается отвод отработавших газов с 

непрерывным закачиванием сжатого воз-

духа, в котором подается распыленное 

топливо, образуя топливовоздушную сме-

сь, которая дополнительно сжимается при 

приближении поршня (2) к верхней мер-

твой точке (ВМТ) с последующим его 

воспламенением. 

Двигатель, согласно изобретению, содер-

жит цилиндр (1) с поршнем (2), коленча-

тый вал (4) с шатуном (3), напорную 

камеру (5) с топливной форсункой (6), 

впускной клапан (7), выпускной канал (8) с 

клапаном (9) и свечу (10). Камера (5) 

соединена с компрессором, снабженным 

системой управления. 

 

 П. формулы: 3 

 Фиг.: 1 
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FF9Y Brevete de invenţie  

de scurtă durată acordate / 
Granted short-term patents for invention / 

Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 1244 (13) Y 

(51) Int. Cl.: A23N 12/08 (2006.01) 
B01J 19/08 (2006.01) 

(21) s 2017 0116 
(22) 2017.11.09 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD; BERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCAIA  
Natalia, MD; BALAN Mihail, MD; POPESCU 
Victor, MD; VIŞANU Vitali, MD; MELENCIUC 
Mihail, MD; EMILIANOV Ion, MD 

(72)  BERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCAIA Natalia, 
MD; BALAN Mihail, MD; POPESCU Victor, 
MD; VIŞANU Vitali, MD; MELENCIUC Mihail, 
MD; EMILIANOV Ion, MD 

(54) Electroplasmolizator pentru materie primă 

vegetală 
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, şi 

anume la electroplasmoliza materiei prime 
vegetale, şi poate fi utilizată în întreprinderile 
din industria alimentară pentru producerea 
sucurilor. 
Electroplasmolizatorul pentru materie primă 
vegetală conţine un electrod (1) legat la 
pământ, care este executat în formă de tam-
bur rotativ cu un dispozitiv de acţionare (2) şi 
acoperit cu o manta (9), montată pe un batiu 
(4). Pe batiu (4) este fixat un buncăr de ali-
mentare (3), în care este fixat un electrod (6) 
cu curent de fază. În batiu (4) este montat un 
rezervor (5) cu posibilitatea glisării în acesta. 
Pe suprafaţa cilindrică exterioară a electro-
dului (1) sunt fixate plăcuţe dielectrice (7). 
Distanţa dintre electrozi (1, 6) este de 
1020 mm şi se reglează cu un mecanism 
(8). Mantaua (9) şi batiul (4) sunt executaţi 
dintr-un material dielectric. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Electric plasmolyzer for plant raw material  
(57) The invention relates to the food industry, 

namely to electroplasmolysis of plant raw 
material, and can be used in food industry 
enterprises for the production of juices. 
The electric plasmolyzer for plant raw mate-
rial comprises a grounded electrode (1), 
which is made in the form of a rotating drum 
with a drive (2) and is covered with a casing 
(9), fixed on a frame (4). On the frame (4) is 
fixed a loading hopper (3), in which is fixed 
an electrode (6) with a phase current lead. In 
the frame (4) is mounted a container (5) with  
 
 

the possibility of sliding therein. On the outer 
cylindrical surface of the electrode (1) are 
fixed dielectric plates (7). The distance be-
tween the electrodes (1, 6) is 10…20 mm 
and is regulated by a mechanism (8). The 
casing (9) and the frame (4) are made of a 
dielectric material. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Электроплазмолизатор для раститель-

ного сырья 
(57) Изобретение относится к пищевой про-

мышленности, а именно к электроплаз-
молизу растительного сырья, и может 
быть использовано на предприятиях 
пищевой промышленности для произво-
дства соков. 
Электроплазмолизатор для растительного 
сырья содержит заземленный электрод 
(1), который выполнен в виде вращаю-
щегося барабана с приводом (2) и покрыт 
кожухом (9), закрепленного на станине (4). 
На станине (4) закреплен загрузочный 
бункер (3), в котором закреплен электрод 
(6) с фазным тоководом. В станине (4) 
смонтирована емкость (5) с возможностью 
скольжения в ней. На внешней цилин-
дрической поверхности электрода (1) за-
креплены диэлектрические пластины (7). 
Расстояние между электродами (1, 6) сос-
тавляет 1020 мм и регулируется меха-
низмом (8). Кожух (9) и станина (4) выпол-
нены из диэлектрического материала. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 5 
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ROŞCA Angela, MD; IVASIUC Irina, MD; 
PÂNTEA Victor, MD 

(54) Metodă de diagnostic al hepatitei virale B 

la persoane cu expunere accidentală 
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la o 

metodă de diagnostic al hepatitei virale B cu 
determinarea AgHBs şi confirmarea lui ulter-
ioară la persoanele cu expunere accidentală, 
cum sunt personalul medical, utilizatorii de 
droguri, pacienţii aflaţi în tratament de hemo-
dializă etc. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că în două 
stripuri cu godeuri se utilizează ser uman ce 
nu conţine AgHBs, ser uman negativ la 
anticorpii AgHBs, ser cu anticorpi la AgHBs 
cu un titru mai mare de 100 UI/ml şi ser de la 
persoana investigată în primul strip, iar în al 
doilea strip se utilizează ser uman ce nu 
conţine AgHBs, ser fetal de bovine pentru 
calibrare, ser uman inactivat, care conţine 
AgHBs calibraţi şi ser de la persoana 
investigată. După incubare la temperatura de 
18...24°C, timp de 30 min, în toate probele  
se adaugă conjugat diluat 1:20 de globulină 
antispecie de iepure sau şoarece şi pero-
xidază din hrean, apoi probele se incubează 
la temperatura de 37°C, timp de 120 min. 
Ulterior se adaugă soluţie cromogenă ce 
include soluţie de 0,02% de peroxid de 
hidrogen, soluţie de 4% de dimetilsulfoxid şi 
soluţie de 0,03% de tetrametilbenzidină,  se 
incubează la temperatura de 18...24°C, timp 
de 30 min, după care se determină valorile 
densităţii optice prin metoda fotometrică la 
lungimea de undă  de 450...620 nm. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 
 

(54) Method for diagnosis of viral hepatitis B 

in persons with accidental exposure 

(57) The invention relates to medicine, namely to 
a method for diagnosis of viral hepatitis B 
with the determination of AgHBs and its sub-
sequent confirmation in persons with acci-
dental exposure such as medical personnel, 
drug users, patients undergoing hemodialy-
sis treatment, etc. 
Summary of the invention consists in that in 
two strips with wells is used AgHBs free hu-
man serum, human serum negative to 
AgHBs antibodies, serum with antibodies to 
AgHBs with a titer of more than 100 IU/ml 
and serum of the human being tested in the 
first strip, and in the second strip is used 
AgHBs free human serum, fetal bovine se-
rum for calibration, inactivated human serum, 
containing calibrated AgHBs and serum of 
the human being tested. After incubation at a 
temperature of 18…24C, for 30 min, diluted 
conjugate 1:20 of rabbit or mouse anti-
species globulin and horseradish peroxidase 
is added in all samples, then the samples are 
incubated at a temperature of 37C, for 120 
min. Further, a chromogen solution contain-
ing 0.02% hydrogen peroxide solution, 4% 
dimethylsulfoxide solution and 0.03% tetra-
methylbenzidine solution is added and incu-
bated at a temperature of 18…24C, for 30 
min, after which the optical density values 
are determined by the photometric method at 
the wavelength of 450…620 nm. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод диагностики вирусного гепатита 

В у лиц со случайным воздействием 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к методу диагностики вирусного 
гепатита В с определением AgHBs и 
последующему его подтверждению у лиц 
со случайным воздействием, таких как 
медицинский персонал, потребители нар-
котиков, пациенты находящиеся на лече-
нии гемодиализом и др.  
Сущность изобретения состоит в том, что 
в двух стрипах с лунками используют 
человеческую сыворотку не содержащей 
AgHBs, сыворотку человека отрицатель-
ной к антителам к AgHBs, сыворотку с 
антителами к AgHBs с титром более 100 
МЕ/мл и сыворотку исследуемого чело-
века в первом стрипе, а во втором стрипе 
используют человеческую сыворотку не 
содержащей AgHBs, фетальную бычью 
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сыворотку для калибровки, инактивиро-
ванную человеческую сыворотку, содер-
жащей откалиброванные AgHBs и сыво-
ротку исследуемого человека. После 
инкубации при температуре 1824°С, в 
течение 30 мин, во всех пробах доба-
вляют разведенный конъюгат 1:20 кроли-
чьего или мышиного антивидового гло-
булина и пероксидазы хрена, затем 
образцы инкубируют при температуре 
37°С, в течение 120 мин. Далее доба-
вляют раствор хромогена, содержащий 
0,02% раствор перекиси водорода, 4% 
раствор диметилсульфоксида и 0,03% 
раствор тетраметилбензидина, и инкуби-
руют при температуре 1824°С, в тече-
ние 30 мин, после чего определяют 
значения оптической плотности фото-
метрическим методом при длине волны 
450...620 нм. 

 
 П. формулы: 1 
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(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de diagnostic al tuberculozei 

pulmonare 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

medicina de laborator, şi poate fi folosită 
pentru determinarea etiologiei procesului 
patologic pulmonar, diagnosticul diferenţial al 
tuberculozei pulmonare şi cu scop de 
elaborare a metodelor de tratament.  
Esenţa invenţiei constă în pregătirea pro-
belor duble de cercetat, de control, blanc şi 
standard, şi anume în proba de cercetat se 
utilizează sputa prelevată de la pacient şi un 
mediu de incubare, care conţine 7,512,0 
mM de adenozină cu concentraţia finală 
2,33,7 mM/l dizolvată în 0,05 M de soluţie 
tampon de fosfat de potasiu cu pH 7,4; în 

proba de control se utilizează sputa 
prelevată de la pacient şi un mediu de incu-
bare, care conţine 0,05 M de soluţie tampon 
de fosfat de potasiu cu pH 7,4; în proba 
blanc se utilizează ser fiziologic şi un mediu 
de incubare, care conţine 7,512,0 mM de 
adenozină cu concentraţia finală 2,33,7 
mM/l, dizolvată în 0,05 M de soluţie tampon 
de fosfat de potasiu cu pH 7,4; proba stan-
dard se pregăteşte analogic, dar proba de 
cercetat se înlocueşte cu o soluţie standard 
de sulfat de amoniu, după care probele se 
incubează la temperatura de 37°C, timp de 
30 min, apoi în probe se adaugă un amestec 
ce conţine soluţie de 1% de fenol şi 0,5 mM 
nitroprusiat de sodiu, urmată de adăugarea 
unei soluţii de 10% Na3PO4 ce conţine 10 
mM hipoclorid de sodiu pentru stoparea 
reacţiei enzimatice, apoi probele se incu-
bează la teperatura de 37°C, timp de 30 min; 
după incubare se măsoară absorbanţa 
probelor pregătite la lungimea de undă 630 
nm, apoi se determină activitatea adenozin-
dezaminazei, concentraţia proteinei în proba 
de cercetat, activitatea specifică a adenozin-
dezaminazei, concentraţia procentuală a lim-
focitelor în sângele periferic al pacientului şi 
se determină coeficientul K, şi în cazul în 
care coeficientul K este mai mare de 19,7 se 
diagnostichează tuberculoza pulmonară. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for diagnosis of pulmonary tuber-

culosis 
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to laboratory medicine, and can be used 
for determining the etiology of pulmonary 
pathologic process, differential diagnosis of 
pulmonary tuberculosis and with the object of 
developing methods of treatment. 
Summary of the invention consists in the 
preparation of double test, control, blank and 
standard samples, namely in the test sample 
is used the sputum taken from the patient 
and an incubation medium, comprising 
7.5…12.0 mM of adenosine with a final con-
centration of 2.3…3.7 mM/L dissolved in 0.05 
M potassium phosphate buffer solution with 
pH 7.4; in the control sample is used the spu-
tum taken from the patient and an incubation 
medium, comprising 0.05 M potassium 
phosphate buffer solution with pH 7.4; in the 
blank sample is used physiological saline 
and an incubation medium, comprising 
7.5…12.0 mM of adenosine with a final con-
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centration of 2.3…3.7 mM/L, dissolved in 
0.05 M potassium phosphate buffer solution 
with pH 7.4; the standard sample is prepared 
in a similar way, but the test sample is re-
placed with a standard ammonium sulfate 
solution, after which the samples are incu-
bated at 37C, for 30 min, then a mixture 
comprising 1% phenol and 0.5 mM sodium 
nitroprusside solution is added to the sam-
ples, followed by the addition of a 10% 
Na3PO4 solution comprising 10 mM sodium 
hypochlorite to stop the enzymatic reaction, 
then the samples are incubated at 37C, for 
30 min; after the incubation is measured the 
absorption of the prepared samples at a 
wavelength of 630 nm, then is determined 
the adenosine deaminase activity, the protein 
concentration in the test sample, the adeno-
sine deaminase specific activity, the percent-
age concentration of lymphocytes in the pe-
ripheral blood of the patient and is deter-
mined the coefficient K, and if the coefficient 
K is greater than 19.7, the pulmonary tuber-
culosis is diagnosed. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод диагностики туберкулеза легких 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к лабораторной медицине, и 
может быть использовано для опреде-
ления этиологии легочного патологическо-
го процесса, дифференциальной диагнос-
тики туберкулеза легких и с целью 
разработки методов лечения. 
Сущность изобретения заключается в 
приготовлении двойных образцов для 
исследования, контроля, пустого и стан-
дарта, а именно в исследуемом образце 
используют мокроту, взятая у пациента и 
инкубационную среду, содержащей 
7,5...12,0 мМ аденозина с конечной 
концентрацией 2,3...3,7 мМ/л, растворен-
ной в 0,05 М буферном растворе фосфата 
калия с рН 7,4; в контрольном образце 
используют мокроту, взятая у пациента и 
инкубационную среду, содержащей 0,05 М 
буферного раствора фосфата калия с рН 
7,4; в пустом образце используют физио-
логический раствор и инкубационную 
среду, содержащей 7,5...12,0 мМ аденози-
на, с конечной концентрацией 2,3...3,7 
мМ/л, растворенный в 0,05 М буферном  
 
 

растворе фосфата калия с рН 7,4; стан-
дартный образец приготавливают анало-
гично, но исследуемый образец заменен 
стандартным раствором сульфата аммо-
ния, после чего образцы инкубируют при 
температуре 37°С, в течение 30 мин, 
затем в образцы добавляют смесь содер-
жащей 1%-й раствор фенола и 0,5 мМ 
нитропруссид натрия, с последующим 
добавлением 10%-ного раствора Na3PO4 
содержащего 10 мМ гипохлорит натрия 
для остановки ферментативной реакции, 
затем образцы инкубируют при темпера-
туре 37°С, в течение 30 мин; после 
инкубации измеряют абсорбцию получен-
ных образцов при длине волны 630 нм, 
затем определяют активность аденозин-
дезаминазы, концентрацию белка в иссле-
дуемом образце, удельную активность 
аденозиндезаминазы, процентную концен-
трацию лимфоцитов в периферической 
крови пациента и опредяют коэффициент 
K, и если коэффициент К больше 19,7, 
диагностируют туберкулез легких. 

 
 П. формулы: 1 
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(74) COŞNEANU Elena 
(54) Metodă de tratament al herniei inghinale 

gigante recidivante 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

chirurgie şi poate fi aplicată pentru trata-
mentul herniilor inghinale gigante recidivante.  
Esenţa metodei constă în aceea că cu 
24...48 ore înainte de utilizare se separă o 
suspensie de celule mononucleare din 
sângele pacientului, care conţine 3×107 
celule/ml, de asemenea de la pacient, cu 
2...3 ore înainte de procedură, se prelevă 
30...40 ml de sânge, care se centrifughează  
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timp de 8...12 min la 3000...3500 rot./min cu 
obţinerea unui cheag fibrinic îmbogăţit cu 
trombocite. După care se efectuează inter-
venţia, care constă în aceea că se efec-
tuează o excizie în formă de arc а pielii şi 
ţesutului subcutanat mai sus cu 1 cm şi 
paralel cu ligamentul inghinal, apoi se des-
chide canalul inghinal şi se ridică funiculul 
spermatic sau ligamentul rotund al uterului, 
se mobilizează sacul hernial, se ligaturează 
la col şi se excizează. După înlăturarea 
sacului hernial se efectuează plastia pere-
telui posterior al canalului inghinal cu ţesuturi 
locale restante. Apoi se aplică o plasă  din 
polipropilenă monofilament deasupra stratu-
lui musculoaponevrotic, care se suturează de 
marginile musculare. Suspensia obţinută se 
administrează în stratul muscular la o 
distanţă de 1 cm de la marginile plăgii în 
cantitate de 5...15 ml, iar pe plasă se aplică 
cheagul fibrinic menţionat, după care se 
suturează ţesutul subcutanat şi tegumentele. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for treating recurrent giant ingui-

nal hernia 
(57) The invention relates to medicine, in particu-

lar to surgery and can be used for treating 
recurrent giant inguinal hernias. 
Summary of the method consists in that 
24…48 hours prior to use is separated a 
suspension of mononuclear cells from the 
patient’s blood, containing 3×107 cells/ml, al-
so from the patient, 2-3 hours before the pro-
cedure, is sampled 30…40 ml of blood, 
which is centrifuged for 8…12 min at 
3000…3500 rpm to obtain a fibrin clot en-
riched with platelets. After that, it is per-
formed the intervention, which consists in 
that an excision is performed in the form of an 
arc of the skin and subcutaneous tissue 1 cm 
above and parallel to the inguinal ligament, 
then is opened the inguinal canal and raised 
the spermatic cord or round ligament of the 
uterus, is mobilized the hernial sac, is ligated 
to the cervix and cut off. After removal of the 
hernial sac, plasty of the posterior wall of the 
inguinal canal is performed by local residual 
tissues. Then a monofilament polypropylene 
mesh is applied over the musculoaponeurotic 
layer, which is sutured to the muscular mar-
gins. The resulting suspension is  
 
 

administered into the muscle layer at a dis-
tance of 1 cm from the edges of the wound in 
an amount of 5…15 ml, and the said fibrin 
clot is applied on the mesh, afterwards are 
sutured the subcutaneous tissue and the 
skin. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод лечения рецидивирующей 

гигантской паховой грыжи 

(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к хирургии и может быть 
использовано для лечения рецидивиру-
ющих гигантских паховых грыж. 
Сущность метода состоит в том, что, за 
2448 часа до использования, сепари-
руют суспензию мононуклеарных клеток 
из крови пациента, содержащая 3×107 
клеток/мл, также от пациента, за 23 
часа до процедуры, берут 30...40 мл 
крови, которую центрифугируют в течение 
8...12 мин при 3000...3500 об/мин с 
получением фибринного сгустка обого-
щенный тромбоцитами. После чего 
выполняют операцию, которая состоит в 
том, что  осуществляют эксцизию в виде 
дуги кожи и подкожной клетчатки выше на 
1 см и параллельно паховой связки, затем 
вскрывают паховый канал и приподни-
мают семенной канатик или круглую 
связку матки, мобилизуют грыжевой ме-
шок, завязывают у шейки и отрезают. 
После удаления грыжевого мешка выпол-
няют пластику задней стенки пахового 
канала местными остаточными тканями. 
Затем на мышечно-апоневротический 
слой накладывают моноволокнистую 
полипропиленовую сетку, которую ушива-
ют за края мышц. Полученную суспензию 
вводят в мышечной слой на расстоянии 1-го 
см от краев раны в количестве 515 мл, а 
упомянутый фибринный сгусток наклады-
вают на сетку, после ушивают подкожную 
клетчатку и кожу. 

 
 П. формулы: 1 
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(86) PCT/CZ2015/000087, 2015.08.06 
(87) WO 2016/019932 A1, 2016.02.11 
(71)(73) ALPAJAR GROUP s.r.o., CZ 
(72)  VAŠIČEK Alois, CZ 
(74) MARGINE Ion 
(54) Dispozitiv pentru prelucrarea termică con-

tinuă a anvelopelor uzate sau altfel dete-

riorate 
(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru 

prelucrarea termică continuă a anvelopelor 
uzate sau altfel deteriorate. 
Dispozitivul, conform invenţiei, include un 
reactor (1), în partea superioară a căruia 
este formată o cameră de încărcare (2) cu 
anvelope uzate cu o pereche de capace de 
umplere (3) şi în partea inferioară a reac-
torului (1) - o cameră de evacuare (8) a 
părţilor anorganice de deşeuri reziduale cu o 
pereche de capace de evacuare (9). În 
partea inferioară a reactorului (1) sunt ampla-
sate duze (5) pentru generarea unui mediu 
inert gazos moderat. În partea superioară a 
reactorului (1), sub camera (2), este executat 
cel puţin un orificiu de evacuare (11) a 
mediului inert gazos şi a produselor organice 
descompuse în formă de aerosol. 
Dispozitivul mai include un separator (12) al 
particulelor solide, un răcitor (17), un sepa-
rator (10) al particulelor lichide din aerosolul 
răcit, dotat cu un capăt de evacuare (21) a 
particulelor lichide, unit cu un rezervor (22), 
şi cu un alt capăt de evacuare (23) a parti-
culelor gazoase, unit cu maşini termice sau 
cu o cameră de congelare (24) pentru 
separarea gazelor. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 

(54) Device for the continuous thermal pro-

cessing of used or otherwise degraded 

tyres  
(57) The invention relates to a device for the con-

tinuous thermal processing of used or other-
wise degraded tyres.  
The device, according to the invention, com-
prises a reactor (1), in the upper part of 
which is created a used tyres filling chamber 
(2) with a pair of filling closures (3) and in the 
lower part of the reactor (1)  an output 
chamber (8) of the residual inorganic waste 
shares with a pair of output closures (9). In 
the lower part of the reactor (1) there are ar-
ranged the nozzles (5) for generating of a 
mild gaseous inert medium. In the upper part 
of the reactor (1), under the filling chamber 
(2), is created at least one output opening 
(11) of the inert gas medium and the dis-
persed organic decomposed products in the 
form of aerosol. The device further compri-
ses a separator (12) of solid particles, a 
cooler (17), a separator (10) of liquid parti-
cles from the cooled aerosol, equipped with 
the first end output (21) of the liquid particles, 
connected to a tank (22), and the second 
end output (23) of the gaseous particles, 
connected to heat machines or to a freezing 
chamber (24) for the separation of gases.  

 
  Claims: 4 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для непрерывной 

термической переработки изношенных 

или иначе поврежденных шин 
(57) Изобретение относится к устройству для 

непрерывной термической переработки 
изношенных или иначе поврежденных 
шин. 
Устройство, согласно изобретению, вклю-
чает реактор (1), в верхней части которого 
образована камера (2) для заполнения 
изношенными шинами с парой загрузоч-
ных крышек (3) и в его нижней части - 
выпускная камера (8) неорганических час-
тей остаточных отходов с парой выпуск-
ных крышек (9). В нижней части реактора 
(1) расположены сопла (5) для образова-
ния мягкой газообразной инертной среды.  
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В верхней части реактора (1), под камерой 
(2), выполнено, по меньшей мере, одно 
выпускное отверстие (11) газообразной 
инертной среды и органических продуктов 
разложения в виде аэрозоля. Устройство 
еще включает сепаратор (12) твердых 
частиц, охладитель (17), сепаратор (10) 
жидких частиц из охлажденного аэрозоля, 
снабженный одним концевым выпуском 
(21) жидких частиц, соединенным с резер-
вуаром (22), и другим концевым выпуском 
(23) газообразных частиц, соединенным с 
тепловыми машинами или с морозильной 
камерой (24) для разделения газов. 

 
 П. формулы: 4 
 Фиг.: 1 

 
 
 

 
(11) 1249 (13) Y 

(51) Int. Cl.: F26B 3/10 (2006.01) 
F26B 3/347 (2006.01) 
F26B 17/10 (2006.01) 
A23N 12/08 (2006.01) 

(21) s 2017 0097 
(22) 2017.09.20 
(71)(72)(73) BERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCAIA 

Natalia, MD; BALAN Mihail, MD; POPESCU 
Victor, MD; VIŞANU Vitali, MD; MELENCIUC 
Mihail, MD 

 
 
 

(54) Instalaţie de uscare a produselor granu-

late în strat de suspensie  
(57) Invenţia se referă la tehnica de uscare, în 

special la instalaţii de uscare a produselor 
granulate în strat de suspensie, şi poate fi 
utilizată la întreprinderile indusriei alimentare. 
Instalaţia de uscare a produselor granulate în 
strat de suspensie conţine o carcasă (1) şi 
un tub (6). Pe carcasă (1) este montat rigid 
un panou de comandă (3) pentru acţionarea 
unui invertor (2) şi un ventilator (4) de 
aspiraţie a aerului prin intermediul unui filtru, 
care este acţionat de un motor. Pe ventilator 
(4) este montat tubul (6), de partea inferioară 
a căruia este racordată o ecluză (5) pentru 
încărcarea produsului, acţionată de către un 
motor. Pe partea de mijloc a tubului (6) este 
montat un reflector (8), în care este încor-
porat un magnetron (7). În partea superioară 
a tubului (6) este montată o ţeavă de 
evacuare (9) a produsului, precum şi un 
ciclon (10). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Plant for drying granular products in sus-

pended layer  
(57) The invention relates to a drying technique, 

in particular to plants for drying granular 
products in suspended layer, and can be 
used in food industry enterprises. 
The plant for drying granular products in 
suspended layer comprises a body (1) and a 
pipe (6). On the body (1) is rigidly mounted a 
control panel (3) for driving an inverter (2) 
and an air suction fan (4) by means of a filter, 
driven by an electric motor. On the fan (4) is 
mounted the pipe (6), to the lower part of 
which is attached a product loading sluice 
(5), driven by an electric motor. In the middle 
part of the pipe (6) is mounted a reflector (8), 
in which is mounted a magnetron (7). In the 
upper part of the pipe (6) is mounted a prod-
uct unloading pipe (9), as well as a cyclone 
(10). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 
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(54) Сушильная установка гранулирован-

ных продуктов во взвешенном слое 
(57) Изобретение относится к технике сушки, в 

частности к сушильным установкам грану-
лированных продуктов во взвешенном 
слое, и может быть использовано на 
предприятиях пищевой промышленности. 
Сушильная установка гранулированных 
продуктов во взвешенном слое содержит 
корпус (1) и трубу (6). На корпусе (1) 
жестко смонтирована панель управления 
(3) для приведения в действие инвертора 
(2) и вентилятор (4) всасывания воздуха 
посредством фильтра, приводимый в 
действие электродвигателем. На вентиля-
торе (4) смонтирована труба (6), к нижней 
части которой прикреплен шлюз (5) для 
загрузки продукта, приводимый в дейс-
твие электродвигателем. В средней части 
трубы (6) смонтирован рефлектор (8), в 
котором вмонтирован магнетрон (7). В 
верхней части трубы (6) смонтирована 
труба для выгрузки (9) продукта, а также 
циклон (10). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(11) 1250 (13) Y 

(51) Int. Cl.: G01N 27/90 (2006.01) 
(21) s 2017 0091 
(22) 2017.08.09 
(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL 

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

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

(54) Metodă de detectare a rupturilor tijelor de 

armătură ale pilonilor din beton armat ai 

liniilor electrice 
(57) Invenţia se referă la diagnosticarea echipa-

mentului energetic şi poate fi utilizată pentru 
detectarea rupturilor tijelor de armătură ale 
pilonilor din beton armat ai liniilor electrice. 
Metoda de detectare a rupturilor tijelor de 
armătură ale pilonilor din beton armat ai 
liniilor electrice constă în aceea că se ampla-
sează cu posibilitatea deplasării de-a lungul 
pilonului din beton armat două bobine de 
inductanţă cu o pereche de circuite, cuplate 
inductiv prin intermediul materialului feroma-
gnetic al armaturii, se măsoară parametrii 
caracteristicii de bază amplitudine-frecvenţă 
a perechii de circuite, inclusiv valorile frec-
venţelor care corespund la două cele mai 
mari şi la una cea mai mică din valorile 
tensiunii caracteristicii amplitudine-frecvenţă, 
mărimile acestor tensiuni şi lăţimea benzii de 
frecvenţă cu înregistrarea rezultatelor măsu-
rărilor, se măsoară parametrii menţionaţi 
peste un anumit interval de timp, se compară 
rezultatele măsurărilor obţinute cu cele iniţi-
ale, se determină apariţia rupturilor tijelor de 
armătură după diferenţa dintre valorile 
parametrilor. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 
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(54) Method for detecting breaks in reinforcing 

bars of reinforced concrete electricity 

transmission towers  
(57) The invention relates to the diagnostics of 

power equipment and can be used to detect 
breaks in reinforcing bars of reinforced con-
crete electricity transmission towers. 
The method for detecting breaks in reinforc-
ing bars of reinforced concrete electricity 
transmission towers consists in that two in-
ductance coils with a pair of loops, inductive-
ly coupled by means of the ferromagnetic 
material of the armature, are placed with the 
possibility of displacement along the rein-
forced concrete tower, the parameters of the 
overall amplitude-frequency characteristic of 
the pair of loops are measured, including the 
values of the frequencies corresponding to 
two largest and one lowest values of voltag-
es of the amplitude-frequency characteristic, 
the values of these voltages and the fre-
quency bandwidth with the registration of 
measurement results, said parameters are 
measured after a certain period of time, the 
results of obtained measurements are com-
pared with the initial ones, the appearance of 
breaks in the reinforcing bars is determined 
by the difference between the values of the 
parameters. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Метод обнаружения обрывов стержней 

арматуры железобетонных опор линий 

электропередачи 
(57) Изобретение относится к диагностике 

энергооборудования и может быть 
использовано для обнаружения обрывов 
стержней арматуры железобетонных опор  
линий электропередачи. 
Метод обнаружения обрывов стержней 
арматуры железобетонных опор линий 
электропередачи заключается в том, что 
размещают с возможностью перемещения 
вдоль железобетонной опоры две катушки 
индуктивности с парой контуров, индукти-
вно связанных посредством ферромагнит-
ного материала арматуры, измеряют 
параметры общей амплитудно-частотной 
характеристики пары контуров, включая 
значения частот, соответствующих двум 
наибольшим и одному наименьшему зна-
чениям напряжений амплитудно-частот-
ной характеристики, величины этих напря-
жений и ширину полосы пропускания час-
тот с регистрацией результатов измере-
ний, измеряют упомянутые параметры 
через определенный промежуток време-
ни, сравнивают результаты  полученных 
измерений с первоначальными, определя-
ют появление обрывов стержней армату-
ры по разнице между величинами пара-
метров. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
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FG9A Publicarea traducerii fascicolului de  
brevet european validat în Republica Moldova / 
Publication of the translation of the European 

patent specification validated  
in the Republic of Moldova / 

Публикация перевода описания 
изобретения к европейскому патенту, 

валидированному в Республике Молдова 
 

 
       revetul european validat conferă aceleaşi drepturi ca şi cele conferite de un brevet, în conformitate  

          cu Legea Nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecția invențiilor, de la data publicării de către OEB  
 a menţiunii privind eliberarea brevetului. 

 

 
      

        validated European patent shall confer as from the date of publication of the mention of the  
issuance of the patent by the EPO the same rights as would be conferred by a patent in accor-

dance with the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions. 

 
 

 
алидированный европейский патент предоставляет те же права, что и патент в 
соответствии с Законом № 50 от 07.03.2008 об охране изобретений, с даты публикации 
ЕПВ сведений о выдаче патента. 
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(11) MD/EP 3191504 (13) T2 

(51) Int.Cl.: C07K 7/08 (2006.01.01) 

(21) e 2017 0043 

(96) 16728271.4, 2016.06.01 

(87) WO 2016/193285, 2016.12.08 

(31) 2015120667 

(32) 2015.06.01 

(33) RU 

(71)(73) Nearmedic International Limited (CY);  

(72) HOLMS Rupert (GB); ATAULLAKHANOV 
Ravshan (RU); ATAULLAKHANOV Rustam 
(RU); SAYADYAN Khachik (RU);  

(74) MARGINE Ion 

(54) Peptide derivate din ezrin și compozițiile 
farmaceutice ale acestora 

Ezrin-derived peptides and pharmaceu-
tical compositions thereof 

Эзрин-производные пептиды и их 
фармацевтические композиции 

(57)  Prezenta invenţie se referă la domeniul 
medicinii, în special la domeniul industriei 
chimice şi farmaceutice și se referă la pep-
tidele derivate din ezrin, în particular, o pep-
tidă cuprinzând o secvenţă de aminoacizi 
cu formula generală (I) X1 EKKRRETVERE 
X2X3, în care fiecare X reprezintă un rest 
de aminoacid nepolar. Utilizarea peptidelor 
ca agenţi imunostimulatori şi, mai specific, 
pentru utilizarea în tratarea şi prevenirea 
infecţiilor antivirale, antibacteriene şi anti-
fungice și tratarea bolilor tractului gastroin-
testinal GI, în particular a tulburărilor ulcera-
tive ale tractului GI. Prezenta invenţie se 
referă, de asemenea, la compoziţii farma-
ceutice cuprinzând peptidele. Mai mult, 
invenţia se referă la metode de tratare a 
infecţiilor şi a bolilor ulceroase ale tractului 
GI cuprinzând administrarea peptidelor la 
pacienţii care au nevoie de aceasta. 
  
Revendicări: 14 
Figuri: 6 
  

  

(57)  The present invention relates to the field of 
medicine, specifically, to the field of chemi-
cal and pharmaceutical industry and con-
cerns ezrin-derived peptides, in particular, a 
peptide comprising an amino acid se-
quence of general formula (I) X1 EKKR-
RETVERE X2X3, wherein each X repre-
sents a non-polar amino acid residue. The 
use of the peptides as immunostimulatory 
agents, and more specifically, for use in 
treating and preventing antiviral, antibacte-
rial and antifungal infections, and treatment 
of diseases of the GI tract, in particular ul-
cerative disorders of the GI tract. The pre-
sent invention also relates to pharmaceuti-
cal compositions comprising the peptides. 
Further, the invention relates to methods of 
treatment of infection and ulcerative dis-
eases of the GI tract comprising administer-
ing the peptides to patients in need thereof. 
 
Claims: 14 
Fig.: 6 
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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 IT 4512 C1 A01K 1/02 (2006.01) 

A01K 5/02 (2006.01) 

a 2014 0014 2012.03.30 9/2017 

2 MD 4513 C1 A01N 1/02 (2006.01) 

A61D 19/02 (2006.01) 

C12N 5/02 (2006.01) 

a 2016 0126 2016.11.21 9/2017 

3 MD 4514 C1 A23N 5/00 (2006.01) a 2017 0063 2017.06.16 9/2017 

4 MD 4515 C1 C07D 249/08 (2006.01) 

A61K 31/4196 (2006.01) 

A61P 31/06 (2006.01) 

a 2016 0145 2016.12.21 9/2017 

5 FR 4516 C1 C07D 495/04 (2006.01) 

A61K 31/519 (2006.01) 

A61P 35/00 (2006.01) 

A61P 37/00 (2006.01) 

a 2014 0137 2014.12.22 9/2017 

6 MD 4517 C1 C30B 25/00 (2006.01) 

C30B 25/10 (2006.01) 

C30B 29/16 (2006.01) 

a 2016 0110 2016.10.11 9/2017 

 

 

 
 
 

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate 

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

conform CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  
menţiunea privind acordarea brevetului 

 
Nr. 

crt. 

Cod ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 

brevet 

(13) Cod 

ST.16 
OMPI 

(51) Indici de clasificare (21) Nr. 

depozit 

(22) Data 

depozit 

(45) Nr. 

BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 MD 1187 Z A01C 1/06 (2006.01) 

A01N 63/02 (2006.01) 

C12R 1/125 (2006.01) 

A01P 21/00 (2006.01) 

s 2017 0013 2017.02.08 9/2017 

2 MD 1188 Z A01C 1/06 (2006.01) 

A01N 43/16 (2006.01) 

C07H 17/04 (2006.01) 

C07D 311/94 (2006.01) 

A01P 21/00 (2006.01) 

s 2017 0033 2017.03.15 9/2017 

3 MD 1189 Z A01G 1/00 (2006.01) 

A01G 3/00 (2006.01) 

A01G 17/00 (2006.01) 

s 2017 0027 2017.02.24 9/2017 

4 MD 1190 Z A01G 1/00 (2006.01) 

A01G 17/00 (2006.01) 

s 2017 0028 2017.02.24 9/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 MD 1191 Z A01G 15/00 (2006.01) s 2017 0031 2017.03.06 9/2017 

6 MD 1192 Z A01N 31/00 (2006.01) 

C07H 1/08 (2006.01) 

C07H 17/07 (2006.01) 

C07D 311/30 (2006.01) 

C12P 19/44 (2006.01) 

A01P 3/00 (2006.01) 

s 2017 0010 2017.02.06 9/2017 

7 MD 1193 Z A23K 50/90 (2016.01) 

A01K 53/00 (2006.01) 

s 2017 0045 2017.03.31 9/2017 

8 MD 1194 Z A23K 50/90 (2016.01) 

A01K 53/00 (2006.01) 

A23K 20/121 (2016.01) 

s 2017 0060 2017.05.10 9/2017 

9 MD 1195 Z A61K 35/28 (2006.01) 

A61P 19/00 (2006.01) 

s 2017 0040 2017.03.20 9/2017 

10 MD 1196 Z A61K 35/28 (2006.01) 

A61P 19/00 (2006.01) 

s 2017 0041 2017.03.20 9/2017 

11 MD 1197 Z A61K 35/28 (2006.01) 

A61P 19/00 (2006.01) 

s 2017 0042 2017.03.20 9/2017 

12 MD 1198 Z B02C 13/02 (2006.01) 

B02C 18/06 (2006.01) 

B02C 19/11 (2006.01) 

B02C 21/00 (2006.01) 

B27L 11/00 (2006.01) 

B27L 11/02 (2006.01) 

s 2017 0032 2017.03.10 9/2017 

13 MD 1199 Z G06K 1/00 (2006.01) 

G06K 1/12 (2006.01) 

B23H 9/06 (2006.01) 

s 2017 0035 2017.03.15 9/2017 

14 MD 1200 Z G06K 1/00 (2006.01) 

G06K 9/00 (2006.01) 

G06K 9/18 (2006.01) 

G06K 9/78 (2006.01) 

G06K 9/80 (2006.01) 

B23H 3/00 (2006.01) 

B23H 3/04 (2006.01) 

B23H 9/06 (2006.01) 

s 2017 0036 2017.03.15 9/2017 

15 MD 1201 Z G06K 9/18 (2006.01) 

G06K 1/00 (2006.01) 

B41M 5/00 (2006.01) 

B41M 5/20 (2006.01) 

B41M 5/24 (2006.01) 

s 2017 0034 2017.03.15 9/2017 
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SOIURI DE PLANTE          

II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17

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

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

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патент на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

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

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of rejected plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

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

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

  Перечень восстановленных патентов на сорт растения   
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 
Published plant variety patent applications / 

Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P 

P 

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

Опубликованные заявки на патент на сорт растения 
 

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

 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
propusă a soiului 

Data publicării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

Date of  
publication 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование 
сорта 

Дата 
публикации  

1 v 2018 0001 / 

   2018.01.10 

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
"PORUMBENI", MD 

 

b. CIOBANU Valentin, MD; 
GRIBINCEA Vladimir, MD; 
PARTAS Eugenia, MD; 
MATICIUC Vasile, MD;  
MICU Vasile, MD;  
MICU Alexandru, MD;  
GUŢANU Constantin, MD;  
LEBEDIUC Gheorghe, MD;  
MISTREŢ Silvia, MD;  
SPÎNU Angela, MD 

PORUMB 
(Zea mays L.) 

 

Maize 
(Zea mays L.) 

 

Кукуруза 
(Zea mays L.) 

PORUMBENI 427 2018.04.30 

2 v 2018 0002 / 

   2018.01.10 

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
"PORUMBENI", MD 

 

b. CIOBANU Valentin, MD; 
GRIBINCEA Vladimir, MD; 
PARTAS Eugenia, MD; 
MATICIUC Vasile, MD;  
MICU Vasile, MD;  
MUSTEAŢĂ Simion, MD; 
GUŢANU Constantin, MD;  
LEBEDIUC Gheorghe, MD;  
MISTREŢ Silvia, MD; 
CRIUCKOV Oleg, MD 

PORUMB 
(Zea mays L.) 

 

Maize 
(Zea mays L.) 

 

Кукуруза 
(Zea mays L.) 

PORUMBENI 374 2018.04.30 

3 v 2018 0003 / 

   2018.01.10 

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
"PORUMBENI", MD 

 

b. CIOBANU Valentin, MD; 
GRIBINCEA Vladimir, MD; 
PARTAS Eugenia, MD; 
MATICIUC Vasile, MD;  
MISTREŢ Silvia, MD;  
SPÎNU Angela, MD 

PORUMB 
(Zea mays L.) 

 

Maize 
(Zea mays L.) 

 

Кукуруза 
(Zea mays L.) 

AG7460 2018.04.30 
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III 

Mărci / Trademarks 

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI 

în modul stabilit de Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor. În conformitate  
cu Legea, marca se autentifică prin certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI. Certificatul de  
înregistrare confirmă prioritatea mărcii şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii pentru 

produsele şi serviciile indicate în certificat.  

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, datele privind mărcile 
înregistrate în baza cererilor acceptate parţial, mărcile înregistrate şi mărcile reînnoite prin 

procedura naţională. 
Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a  
mărcilor şi Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid la care Republica Moldova este 

parte 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 

registration with the AGEPI, as established by Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection 
of Trademarks. According to this Law the trademark is certified by a registration certificate issued 
by AGEPI. The registration certificate attests the priority date of the trademark and the exclusive 

right of the owner in the trademark for the goods and services entered in the certificate. 

Data on filed trademark applications, data on trademarks registered on the basis of partially 
accepted applications, registered trademarks and trademarks renewal under the national procedure 

shall be published in this Section. 

Trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the International 
Registration of Marks to which the Republic of Moldova is party shall be published in French, English 

and Spanish in the Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks 
/ Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. The Gazette includes all relevant data on new 
international registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries 

referred 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 
documentului, 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 

înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui 

reprezentant.  
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 
depusă poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza 
înregistrarea mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că 
înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 şi/sau, după caz, art. 7 din Lege. 

 

 

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

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

 

ÎÎ

I
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(210) 040976 
(220) 2017.08.10 
(730) GALEXIM GRUP S.R.L., MD 

Str. Vasile Lupu nr. 6a, ap. 8,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
30   - făină şi preparate din cereale; pâine, patise-

rie şi cofetărie. 
 

(531) CFE(7) 05.07.02; 05.07.03; 27.05.01; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 041301 
(220) 2017.10.09 
(730) Ferring B.V., NL 

Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, 
Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice, preparate şi substanţe 

medicale; produse farmaceutice, preparate şi 
substanţe medicale pentru utilizare în obste-
trică şi ginecologie; preparate şi substanţe 
farmaceutice utilizate sub formă de pesare şi 
supozitoare, inclusiv supozitoare vaginale; 

 

10   - pesare, aparate şi instrumente chirurgicale şi 
medicale; părţi şi auxiliare pentru (în măsura 
în care nu sunt incluse în alte clase) toate 
materialele sus-menţionate. 

 

 

 
 
(210) 041303 
(220) 2017.10.04 
(730) KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 

fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 
MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

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

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

(531) CFE(7) 02.01.01; 02.01.11; 11.03.01; 11.03.02; 
11.03.20; 11.03.25; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 041329 
(220) 2017.10.12 
(730) SERVIDAR S.R.L., MD 

Str. Valea Crucii nr. 22, ap. 96,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(7) 01.15.15; 01.15.21; 27.05.04; 28.05.00. 
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(210) 041397 
(220) 2017.10.27 
(730) Raspberry Pi Foundation, GB 

30 Station Road, Cambridge, Cambridge-
shire, CB1 2JH, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - memorii USB; stick-uri USB; manuale de 

utilizare care pot fi citite electronic, de maşini 
sau de calculatoare; camere video; camere 
web; piese şi accesorii pentru toate produse-
le sus-menţionate, în care funcţia principală 
a acestor piese şi accesorii nu este destinată 
conducerii, distribuirii, transformării, acumu-
lării, reglării sau comenzii curentului electric; 
periferice adaptate pentru a fi folosite la cal-
culatoare; publicaţii electronice descărcabile; 
ochelari 3D; amplificatoare; magneţi decora-
tivi; rame foto digitale; fişiere cu imagini des-
cărcabile; creioane electronice (pentru unităţi 
de afişaj vizual); cititoare de cărţi electronice; 
căşti fără fir; software pentru jocuri folosit 
împreună cu consolele de jocuri video; com-
ponente de calculator periferice fără fir; chei 
hardware USB (adaptoare de reţea fără fir); 
dispozitive de montare pentru camere şi mo-
nitoare de calculator; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; tricouri; tricouri 
polo; veste; pulovere cu glugă; pulovere; 
bluze sport; şepci (articole de îmbrăcăminte); 
pălării; manşete (îmbrăcăminte); bentiţe pen-
tru cap; şosete; eşarfe; bandane; lenjerie de 
corp; şorturi; pantaloni; jachete (îmbrăcămin-
te); jersee; benzi pentru încheietura mâinii; 
rochii; bonete tricotate; curele; cravate; mă-
nuşi (articole de îmbrăcăminte); 

 

41   - parcuri de distracţie; organizarea şi conduce-
rea conferinţelor şi seminarelor; organizarea 
activităţilor educative destinate studenţilor; 
servicii caritabile pentru educaţie şi instruire; 
dezvoltarea şi coordonarea programelor edu-
caţionale cu privire la calculatoare; educaţie; 
servicii educaţionale cu privire la calcu-
latoare; divertisment; jocuri on-line printr-o 
reţea de calculatoare; servicii de instruire în 
domeniul calculatoarelor; tutoriale on-line în 
domeniul calculatoarelor; organizarea activi-
tăţilor şi evenimentelor caritabile; organiza-
rea competiţiilor; organizarea conferinţelor; 
organizarea activităţilor şi evenimentelor 

pentru strângerea fondurilor; organizarea 
concursurilor cu întrebări şi răspunsuri; orga-
nizarea activităţilor sportive şi culturale în 
scopuri caritabile; organizarea, producţia şi 
prezentarea spectacolelor şi evenimentelor 
cu participarea publicului; servicii de punere 
la comun a fotografiilor şi imaginilor video; 
producţia şi prezentarea programelor de te-
leviziune, filme, înregistrări audio şi video şi a 
programelor informatice; producţia materiale-
lor de curs distribuite la seminare, expoziţii şi 
cursuri; furnizarea materialelor video de in-
struire în domeniul calculatoarelor; instruire; 
furnizarea publicaţiilor electronice on-line 
nedescărcabile; furnizarea informaţiilor şi 
publicaţiilor electronice on-line (nedescărca-
bile) referitoare la calculatoare; organizare 
de webinare şi furnizare de podcasturi în 
domeniul calculatoarelor; publicarea cărţilor, 
textelor şi revistelor; publicarea on-line a 
cărţilor, manualelor şi revistelor electronice; 
publicarea revistelor electronice şi weblogu-
rilor cu conţinut generat de utilizator sau 
specific; publicare Wiki on-line în domeniul 
calculatoarelor; activităţi sportive şi cultu-
rale; servicii didactice şi de pregătire în do-
meniul calculatoarelor; unde niciunul din ser-
viciile sus-menţionate nu se referă la circuite 
integrate în principal pentru conducerea, 
distribuirea, transformarea, acumularea, re-
glarea sau comanda curentului electric şi nu 
se referă la aparatele şi instrumentele în 
principal pentru conducerea, distribuirea, 
transformarea, acumularea, reglarea sau 
comanda curentului electric; servicii de clu-
buri (educaţie); 

 

42   - prestare de servicii de furnizor de servicii de 
aplicaţii informatice (ASP); testarea conformi-
tăţilor hardware de calculatoare; servicii de 
consultanţă, proiectare, testare, cercetare şi 
consiliere în domeniul calculatoarelor; pro-
gramare pentru calculatoare; servicii IT, şi 
anume crearea comunităţilor virtuale pentru 
ca utilizatorii să participe la discuţii şi foru-
muri, să ia parte la reţele sociale, de afaceri 
şi ale comunităţilor şi să distribuie informaţii, 
fotografii şi materiale video; servicii de pro-
gramare de software de calculatoare; analiza 
sistemelor informatice; crearea şi întreţinerea 
paginilor web; proiectare personalizată de 
hardware şi software de calculatoare; pro-
iectare şi dezvoltare de hardware şi software 
de calculatoare; proiectarea şi dezvoltarea 
de calculatoare, echipament periferic pentru 
calculatoare, suporturi informatice, dispozi-
tive de memorie pentru calculatoare, dispozi-
tive şi sisteme de stocare a datelor digitale, 
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unităţilor de disc fix, unităţilor de disc în stare 
solidă, unităţilor de disc fix în miniatură şi 
discurilor de calculatoare pentru stocare; 
servicii de analiză şi cercetare industrială; 
instalare, întreţinere şi reparare de software 
de calculatoare; leasing şi închirierea apara-
telor şi echipamentelor pentru hardware şi 
software de calculatoare; cercetare şi dezvol-
tare de hardware şi sotware de calculatoare; 
servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea (şi anume cele cuprinse în acea-
stă clasă); servicii de suport şi consultanţă 
pentru proiectarea şi dezvoltarea sistemelor, 
bazelor de date şi aplicaţiilor de calculator; 
informaţii tehnice referitoare la hardware sau 
software de calculatoare furnizate on-line 
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de 
pe Internet; servicii de informaţii tehnice on-
line şi de informaţii tehnice din baze de date 
referitoare la calculatoare; unde niciunul din 
serviciile sus-menţionate nu se referă la 
circuite integrate în principal pentru condu-
cerea, distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentului electric 
şi nu se referă la aparatele şi instrumentele 
în principal pentru conducerea, distribuirea, 
transformarea, acumularea, reglarea sau 
comanda curentului electric; cloud compu-
ting; servicii de informare, consiliere şi con-
sultanţă referitoare la toate cele sus-
menţionate. 

 

 

 
 
(210) 041398 
(220) 2017.10.27 
(730) Raspberry Pi Foundation, GB 

30 Station Road, Cambridge, Cambridge-
shire, CB1 2JH, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2017) 
09   - memorii USB; stick-uri USB; manuale de 

utilizare care pot fi citite electronic, de maşini 
sau de calculatoare; camere video; camere 
web; piese şi accesorii pentru toate produ-
sele sus-menţionate, în care funcţia princi-
pală a acestor piese şi accesorii nu este 
destinată conducerii, distribuirii, transformării, 
acumulării, reglării sau comenzii curentului 
electric; periferice adaptate pentru a fi folo-
site la calculatoare; publicaţii electronice 
descărcabile; ochelari 3D; amplificatoare; 
magneţi decorativi; rame foto digitale; fişiere 
cu imagini descărcabile; creioane electronice 
(pentru unităţi de afişaj vizual); cititoare de 
cărţi electronice; căşti fără fir; software pen-
tru jocuri folosit împreună cu consolele de 
jocuri video; componente de calculator peri-
ferice fără fir; chei hardware USB (adaptoare 
de reţea fără fir); dispozitive de montare pen-
tru camere şi monitoare de calculator; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; tricouri; tricouri 
polo; veste; pulovere cu glugă; pulovere; 
bluze sport; şepci (articole de îmbrăcăminte); 
pălării; manşete (îmbrăcăminte); bentiţe pen-
tru cap; şosete; eşarfe; bandane; lenjerie de 
corp; şorturi; pantaloni; jachete (îmbrăcămin-
te); jersee; benzi pentru încheietura mâinii; 
rochii; bonete tricotate; curele; cravate; mă-
nuşi (articole de îmbrăcăminte); 

 

41   - parcuri de distracţie; organizarea şi conduce-
rea conferinţelor şi seminarelor; organizarea 
activităţilor educative destinate studenţilor; 
servicii caritabile pentru educaţie şi instruire; 
dezvoltarea şi coordonarea programelor edu-
caţionale cu privire la calculatoare; educaţie; 
servicii educaţionale cu privire la calculatoa-
re; divertisment; jocuri on-line printr-o reţea 
de calculatoare; servicii de instruire în dome-
niul calculatoarelor; tutoriale on-line în dome-
niul calculatoarelor; organizarea activităţilor 
şi evenimentelor caritabile; organizarea com-
petiţiilor; organizarea conferinţelor; organiza-
rea activităţilor şi evenimentelor pentru strân-
gerea de fonduri; organizarea concursurilor 
cu întrebări şi răspunsuri; organizarea activi-
tăţilor sportive şi culturale în scopuri carita-
bile; organizarea, producţia şi prezentarea 
spectacolelor şi evenimentelor cu participa-
rea publicului; servicii de punere la comun a 
fotografiilor şi imaginilor video; producţia şi 
prezentarea programelor de televiziune, fil-
me, înregistrări audio şi video şi a progra-
melor informatice; producţia materialelor de  
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curs distribuite la seminare, expoziţii şi 
cursuri; furnizarea materialelor video de 
instruire în domeniul calculatoarelor; instrui-
re; furnizarea publicaţiilor electronice on-line 
nedescărcabile; furnizarea informaţiilor şi 
publicaţiilor electronice on-line (nedescărca-
bile) referitoare la calculatoare; organizare 
de webinare şi furnizare de podcasturi în 
domeniul calculatoarelor; publicarea cărţilor, 
textelor şi revistelor; publicarea on-line a 
cărţilor, manualelor şi revistelor electronice; 
publicarea revistelor electronice şi webloguri-
lor cu conţinut generat de utilizator sau 
specific; publicare Wiki on-line în domeniul 
calculatoarelor; activităţi sportive şi culturale; 
servicii didactice şi de pregătire în domeniul 
calculatoarelor; unde niciunul din serviciile 
sus-menţionate nu se referă la circuite inte-
grate în principal pentru conducerea, distri-
buirea, transformarea, acumularea, reglarea 
sau comanda curentului electric şi nu se 
referă la aparatele şi instrumentele în prin-
cipal pentru conducerea, distribuirea, trans-
formarea, acumularea, reglarea sau coman-
da curentului electric; servicii de cluburi 
(educaţie); 

 

42   - prestare de servicii de furnizor de servicii de 
aplicaţii informatice (ASP); testarea conformi-
tăţii hardware de calculatoare; servicii de 
consultanţă, proiectare, testare, cercetare şi 
consiliere în domeniul calculatoarelor; pro-
gramare pentru calculatoare; servicii IT, şi 
anume crearea comunităţilor virtuale pentru 
ca utilizatorii să participe la discuţii şi foru-
muri, să ia parte la reţele sociale, de afaceri 
şi ale comunităţilor şi să distribuie informaţii, 
fotografii şi materiale video; servicii de pro-
gramare de software de calculatoare; analiza 
sistemelor informatice; crearea şi întreţinerea 
paginilor web; proiectare personalizată de 
hardware şi software de calculatoare; proiec-
tare şi dezvoltare de hardware şi software de 
calculatoare; proiectarea şi dezvoltarea de 
calculatoare, echipament periferic pentru 
calculatoare, suporturi informatice, dispoziti-
ve de memorie pentru calculatoare, dispo-
zitive şi sisteme de stocare a datelor digitale, 
unităţilor de disc fix, unităţilor de disc în stare 
solidă, unităţilor de disc fix în miniatură şi 
discurilor de calculatoare pentru stocare; 
servicii de analiză şi cercetare industrială; 
instalare, întreţinere şi reparare de software 
de calculatoare; leasing şi închirierea apa-
ratelor şi echipamentelor pentru hardware şi  
 
 
 

software de calculatoare; cercetare şi dez-
voltare de hardware şi software de calcula-
toare; servicii ştiinţifice şi tehnologice, pre-
cum şi servicii de cercetare şi de creaţie, 
referitoare la acestea (şi anume cele cuprin-
se în această clasă); servicii de suport şi 
consultanţă pentru proiectarea şi dezvoltarea 
sistemelor, bazelor de date şi aplicaţiilor de 
calculator; informaţii tehnice referitoare la 
hardware sau software de calculatoare furni-
zate on-line dintr-o reţea globală de calcula-
toare sau de pe Internet; servicii de informaţii 
tehnice on-line şi de informaţii tehnice din 
baze de date referitoare la calculatoare; 
unde niciunul din serviciile sus-menţionate 
nu se referă la circuite integrate în principal 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda 
curentului electric şi nu se referă la aparatele 
şi instrumentele în principal pentru conduce-
rea, distribuirea, transformarea, acumularea, 
reglarea sau comanda curentului electric; 
cloud computing; servicii de informare, con-
siliere şi consultanţă referitoare la toate cele 
sus-menţionate. 

 

(531) CFE(7) 05.07.08; 05.07.23. 
 

 
 
(210) 041402 
(220) 2017.10.25 
(730) Plastmetall, Limited Liability Company, RU 

235 off, 14 Zvezdnaya St., 143909 Balashikha, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
19   - rame de uşi nemetalice, cadre nemetalice 

pentru uşi; cadre de ferestre nemetalice; 
borduri din plastic pentru amenajări peisagis-
tice; grinzi nemetalice; pâslă pentru construc-
ţii; jaluzele nemetalice; jgheaburi nemetalice 
de acoperiş; canale de scurgere nemetalice 
pentru străzi; cadre nemetalice pentru con-
strucţii; cornişe nemetalice; suporturi neme- 
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talice pentru construcţii; construcţii nemetali-
ce; armături nemetalice pentru construcţii; 
materiale nemetalice pentru construcţii; mo-
zaicuri pentru construcţii; ornamente nemeta-
lice pentru cornişe; ornamente nemetalice 
pentru construcţii; marchize nemetalice pen-
tru construcţii; apărători nemetalice pentru 
hidroizolarea clădirilor; scânduri de duşumea 
nemetalice; lambriuri nemetalice pentru con-
strucţii; şipci nemetalice; căptuşeli nemetali-
ce de pereţi pentru construcţii; uluce nemeta-
lice; garduri nemetalice, grile nemetalice; 
ferestre nemetalice; derivaţie, ţevi nemetali-
ce; lambriuri nemetalice; panouri nemetalice 
pentru construcţii; pereţi despărţitori nemeta-
lici; buiandrugi nemetalici; cadre pentru fe-
restre nemetalice; cheiuri prefabricate neme-
talice; dale de perete nemetalice; pardoseli 
nemetalice; dale nemetalice pentru construc-
ţii; gresie nemetalică; componente de con-
strucţii nemetalice sub formă de dale; acope-
riri nemetalice pentru construcţii; căptuşeli 
nemetalice pentru construcţii; panouri de uşi 
nemetalice; planşee nemetalice; pervazuri 
nemetalice; plafoane nemetalice; conducte 
forţate nemetalice; conducte de apă nemeta-
lice; burlane de scurgere nemetalice; con-
ducte nemetalice pentru instalaţii de ventila-
ţie şi climatizare; conducte de evacuare ne-
metalice; coşuri de fum nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţii; corniere 
nemetalice; elemente nemetalice pentru pre-
lungirea coşurilor de fum; forme de turnătorie 
nemetalice; 

 

20   - scripeţi din plastic pentru jaluzele; buloane 
nemetalice; şuruburi nemetalice; standuri de 
prezentare; vitrine (mobilă); coliere nemetali-
ce, pentru fixarea ţevilor; piuliţe nemetalice; 
accesorii pentru prinderea perdelelor, cu 
excepţia celor din materiale textile; dibluri 
nemetalice, dibluri de fixare nemetalice; bu-
şoane nemetalice, cepuri nemetalice; recipi-
ente de ambalare din materiale plastice; 
elemente de fixare nemetalice, pentru cabluri 
şi ţevi; cleme de cablu nemetalice; cleme de 
plastic pentru sigilarea pungilor; nituri neme-
talice; vergele de perdele; clapete pentru ţevi 
de drenaj, din materiale plastice; clapete 
pentru conducte de apă, din materiale plas-
tice; supape, ventile nemetalice, cu excepţia 
componentelor maşinii; chei din plastic; roţi 
nemetalice pentru paturi; rotiţe nemetalice 
pentru mobilă; inele pentru perdele; canturi  
 
 
 
 

din plastic pentru mobilă; suporturi nemetali-
ce pentru mobilă; foraibăre nemetalice pen-
tru ferestre; cârlige nemetalice pentru bare 
de haine, umeraşe de haine nemetalice; câr-
lige pentru perdele; cârlige, cuiere nemetali-
ce pentru îmbrăcăminte; mobilier metalic; 
şine pentru perdele; role pentru perdele; gar-
nituri de uşi nemetalice; garnituri de ferestre 
nemetalice; dulăpioare; cutii din lemn sau din 
materiale plastice. 

 

(531) CFE(7) 27.05.11; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 041481 
(220) 2017.11.07 
(730) LINA FIER S.R.L., MD 

Str. Ratuş nr. 7,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu de diferite nuanţe, 

galben de diferite nuanţe, negru. 
(511) NCL(11-2017) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; 

materiale metalice pentru construcţii; con-
strucţii metalice transportabile; cabluri şi fire 
metalice neelectrice; produse de feronerie 
metalică; containere metalice pentru depozi-
tare sau transportare; seifuri; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii, 
toate serviciile ce se referă la produse din 
fier forjat. 

 

(531) CFE(7) 26.01.04; 26.01.18; 27.05.03; 27.05.22; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 041545 
(220) 2017.11.17 
(730) CERNOV Vitalie, MD 

Str. Unirii nr. 130, ap. 11,  
MD-3501, Orhei, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; 

articole pentru legătorie; fotografii; papetărie 
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); 
adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie 
sau menaj; materiale pentru pictură şi artişti; 
pensule; materiale de învăţământ; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere tipografice; clişee. 

 

 

 
 
(210) 041547 
(220) 2017.11.16 
(730) AS-AUR GRUP S.R.L., MD 

Str. Armenească nr. 42,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 

bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; 
ceasornicărie şi instrumente pentru măsura-
rea timpului; 

 

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

 

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

 

(531) CFE(7) 17.02.01; 17.02.02; 17.02.17; 26.04.16; 
26.04.24; 27.05.11. 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 041552 
(220) 2017.11.16 
(730) NOBIL CLUB S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 132,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu. 
(511) NCL(11-2017) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(7) 05.13.08; 24.01.19; 24.01.25; 25.01.09; 
25.01.13; 27.05.10; 29.01.02. 

 

 
 
(210) 041612 
(220) 2017.11.29 
(730) CÎRLAN Igor, MD 

Str. Pietrarilor nr. 14/3, ap. 39,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; furnizarea serviciilor de 
karaoke; 

 

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

 

(531) CFE(7) 02.01.01; 02.01.05; 26.01.14; 27.05.13. 
 

 
 
(210) 041623 
(220) 2017.12.06 
(730) CAZACU Radu, MD 

Str. Constituţiei nr. 8, ap. 19,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală. 
 

 
 
(210) 041624 
(220) 2017.12.06 
(730) CAZACU Radu, MD 

Str. Constituţiei nr. 8, ap. 19,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală. 
 

 
 
(210) 041625 
(220) 2017.12.06 
(730) CAZACU Radu, MD 

Str. Constituţiei nr. 8, ap. 19,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(11-2017) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală. 
 

 

 
 
(210) 041638 
(220) 2017.12.05 
(730) Tequila Sauza, S. de R.L. de C.V., MX 

Avenida Vallarta 6503, Interior 49 Colonia 
Ciudad Granja C.P. 45010, Zapopan,  
Jalisco, Mexic 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 041639 
(220) 2017.12.05 
(310) 1,841,262 
(320) 2017.06.07 
(330) CA 
(730) Nutrien Ltd., CA 

122 - 1st Avenue South, Suite 500, 
Saskatoon, Saskatchewan, S7K 7G3,  
Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
01   - potasă; îngrăşăminte; produse chimice pen-

tru utilizare la fabricarea îngrăşămintelor, 
inclusiv azot, amoniac, amoniu, potasiu, po-
tasă, fosfaţi, sulf, salpetru, nitrat de amoniu, 
fosfaţi de amoniu, uree, acid sulfuric şi acid 
fosforic; produse chimice pentru utilizare la 
fabricarea de pesticide; produse chimice 
destinate agriculturii, şi anume agenţi activi 
de suprafaţă, adjuvanţi şi agenţi umectanţi 
pentru utilizare la aplicarea erbicidelor, insec-
ticidelor, pesticidelor şi agenţilor nutritivi pen-
tru sol; adjuvanţi pentru utilizare cu produse-
le chimice destinate agriculturii; adjuvant cu 
ulei de pulverizat pentru utilizare cu insectici-
dele şi fungicidele agricole; ingrediente chi-
mice active pentru utilizare la fabricarea în-
grăşămintelor, pesticidelor, erbicidelor, fungi-
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cidelor, insecticidelor şi rodenticidelor; pro-
duse pentru îmbunătăţirea solului de uz agri-
col; aditivi nutritivi pentru a spori activitatea 
biologică a apei şi a solului în scopul fertiliză-
rii, îmbunătăţirii pH-lui solului şi pH-ului apei 
de irigare, îmbunătăţirii permeabilităţii solului 
şi sporirii eficacităţii pesticidelor şi îngrăşă-
mintelor; produse chimice destinate agricul-
turii, şi anume preparate chimice pentru tra-
tarea seminţelor; agenţi activi de suprafaţă 
pentru sol, folosiţi pentru a stimula mişcarea 
uniformă a apei în sol; inoculanţi de sol des-
tinaţi aplicării seminţelor utilizate în agricultu-
ră; aditivi chimici pentru îngrăşăminte; agent 
umectant, agent de împrăştiere, penetrant şi 
agent activ de suprafaţă pentru utilizare în 
legătură cu pesticidele, erbicidele, sicativele, 
defolianţii, insecticidele, fungicidele, acarici-
dele, preparatele pentru reglarea creşterii 
plantelor şi nutrienţii foliari; agenţi de condiţi-
onare a apei, şi anume fosfaţi pentru tratarea 
apei potabile; agenţi antispumanţi, produse 
chimice antispumante de uz agricol; amino-
acizi destinaţi utilizării cu produsele solubile 
în apă pentru hrănirea plantelor; aminoacizi 
ca sursă de azot destinaţi utilizării cu 
produsele solubile în apă pentru hrănirea 
plantelor şi aminoacizi ca sursă de azot 
destinaţi utilizării în combinaţie cu produsele 
solubile în apă pentru hrănirea plantelor 
preparate pentru aplicare foliară sau prin 
irigare cu picătura; nutrienţi pentru creşterea 
plantelor; agenţi nutritivi pentru plante; aditiv 
pentru tratarea apei pentru utilizare în 
gestionarea gazonului terenurilor de golf; 
soluţie de uree de înaltă puritate pentru 
tratarea şi controlul emisiilor de combustibil 
diesel de eşapament, oxid de azot şi dioxid 
de azot, şi anume aditivi chi-mici pentru 
eşapamentul combustibilului; 

 

05   - pesticide; erbicide; fungicide; insecticide; 
rodenticide; paraziticide; 

 

44   - aplicare la comandă, şi anume aplicare de 
îngrăşăminte şi alte produse chimice destina-
te agriculturii; servicii de consultanţă în do-
meniul agronomiei; servicii de agronomie, şi 
anume servicii de consultanţă sub formă de 
furnizare a informaţiilor de gestionare a pro-
ducţiei de culturi şi recolte sub formă de con-
siliere în domeniul agriculturii şi recomandări 
cu privire la culturi, recomandări cu privire la 
gestionarea dăunătorilor şi recomandări cu 
privire la seminţe; gestionare agronomică, şi 
anume furnizarea informaţiilor referitoare la 
agricultura de precizie şi tehnologia cu rată 
variabilă utilizând sisteme de poziţionare 

globală, sisteme informaţionale geografice şi 
imagistică prin satelit; servicii de control al 
dăunătorilor pentru agricultură; consiliere şi 
informaţii agricole în domeniile producţiei de 
culturi, planificării de culturi, fezabilităţii cultu-
rilor, ratei de însămânţare a culturilor, cultivă-
rii culturilor, monitorizării culturilor, fertilităţii 
culturilor, selectării seminţelor şi îmbunătăţirii 
producţiei de culturi. 

 

 

 
 
(210) 041640 
(220) 2017.12.05 
(310) 1,841,545 
(320) 2017.06.08 
(330) CA 
(730) Nutrien Ltd., CA 

122 - 1st Avenue South, Suite 500, 
Saskatoon, Saskatchewan, S7K 7G3,  
Canada 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
01   - potasă; îngrăşăminte; produse chimice pen-

tru utilizare la fabricarea îngrăşămintelor, 
inclusiv azot, amoniac, amoniu, potasiu, po-
tasă, fosfaţi, sulf, salpetru, nitrat de amoniu, 
fosfaţi de amoniu, uree, acid sulfuric şi acid 
fosforic; produse chimice pentru utilizare la 
fabricarea de pesticide; produse chimice 
destinate agriculturii, şi anume agenţi activi 
de suprafaţă, adjuvanţi şi agenţi umectanţi 
pentru utilizare la aplicarea erbicidelor, insec-
ticidelor, pesticidelor şi agenţilor nutritivi pen-
tru sol; adjuvanţi pentru utilizare cu produse-
le chimice destinate agriculturii; adjuvant cu 
ulei de pulverizat pentru utilizare cu insectici-
dele şi fungicidele agricole; ingrediente chi-
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mice active pentru utilizare la fabricarea în-
grăşămintelor, pesticidelor, erbicidelor, fungi-
cidelor, insecticidelor şi rodenticidelor; pro-
duse pentru îmbunătăţirea solului de uz agri-
col; aditivi nutritivi pentru a spori activitatea 
biologică a apei şi a solului în scopul fertiliză-
rii, îmbunătăţirii pH-lui solului şi pH-ului apei 
de irigare, îmbunătăţirii permeabilităţii solului 
şi sporirii eficacităţii pesticidelor şi îngrăşă-
mintelor; produse chimice destinate agricul-
turii, şi anume preparate chimice pentru tra-
tarea seminţelor; agenţi activi de suprafaţă 
pentru sol, folosiţi pentru a stimula mişcarea 
uniformă a apei în sol; inoculanţi de sol des-
tinaţi aplicării seminţelor utilizate în agricultu-
ră; aditivi chimici pentru îngrăşăminte; agent 
umectant, agent de împrăştiere, penetrant şi 
agent activ de suprafaţă pentru utilizare în 
legătură cu pesticidele, erbicidele, sicativele, 
defolianţii, insecticidele, fungicidele, acarici-
dele, preparatele pentru reglarea creşterii 
plantelor şi nutrienţii foliari; agenţi de condi-
ţionare a apei, şi anume fosfaţi pentru 
tratarea apei potabile; agenţi antispumanţi, 
produse chimice antispumante de uz agricol; 
aminoacizi destinaţi utilizării cu produsele 
solubile în apă pentru hrănirea plantelor; 
aminoacizi ca sursă de azot destinaţi utilizării 
cu produsele solubile în apă pentru hrănirea 
plantelor şi aminoacizi ca sursă de azot 
destinaţi utilizării în combinaţie cu produsele 
solubile în apă pentru hrănirea plantelor 
preparate pentru aplicare foliară sau prin 
irigare cu picătura; nutrienţi pentru creşterea 
plantelor; agenţi nutritivi pentru plante; aditiv 
pentru tratarea apei pentru utilizare în gestio-
narea gazonului terenurilor de golf; soluţie de 
uree de înaltă puritate pentru tratarea şi 
controlul emisiilor de combustibil diesel de 
eşapament, oxid de azot şi dioxid de azot, şi 
anume aditivi chimici pentru eşapamentul 
combustibilului; 

 

05   - pesticide; erbicide; fungicide; insecticide; 
rodenticide; paraziticide; 

 

44   - aplicare la comandă, şi anume aplicare de 
îngrăşăminte şi alte produse chimice destina-
te agriculturii; servicii de consultanţă în do-
meniul agronomiei; servicii de agronomie, şi 
anume servicii de consultanţă sub formă de 
furnizare a informaţiilor de gestionare a pro-
ducţiei de culturi şi recolte sub formă de con-
siliere în domeniul agriculturii şi recomandări 
cu privire la culturi, recomandări cu privire la 
gestionarea dăunătorilor şi recomandări cu 
privire la seminţe; gestionare agronomică, şi  
 

anume furnizarea informaţiilor referitoare la 
agricultura de precizie şi tehnologia cu rată 
variabilă utilizând sisteme de poziţionare 
globală, sisteme informaţionale geografice şi 
imagistică prin satelit; servicii de control al 
dăunătorilor pentru agricultură; consiliere şi 
informaţii agricole în domeniile producţiei de 
culturi, planificării de culturi, fezabilităţii cultu-
rilor, ratei de însămânţare a culturilor, cultivă-
rii culturilor, monitorizării culturilor, fertilităţii 
culturilor, selectării seminţelor şi îmbunătăţirii 
producţiei de culturi. 

 

(531) CFE(7) 05.03.13; 26.03.23; 26.13.25; 27.03.11; 
27.05.21. 

 

 
 
(210) 041643 
(220) 2017.12.05 
(730) ODOBESCU Serghei, MD 

Str. A. Plămădelă nr. 5, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
IMBIROVSKI Vladimir, MD 
Str. Albişoara nr. 24, ap. 4, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelu-
crată, cu excepţia sticlei de construcţie; sti-
clărie, porţelan şi faianţă; 

 

28   - jocuri, jucării; aparate pentru jocuri video; 
articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 
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(210) 041644 
(220) 2017.12.05 
(730) ODOBESCU Serghei, MD 

Str. A. Plămădeală nr. 5, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
IMBIROVSKI Vladimir, MD 
Str. Albişoara nr. 24, ap. 4, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelu-
crată, cu excepţia sticlei de construcţie; sti-
clărie, porţelan şi faianţă; 

 

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

 

 

 
 
(210) 041645 
(220) 2017.12.05 
(730) ODOBESCU Serghei, MD 

Str. A. Plămădeală nr. 5, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
IMBIROVSKI Vladimir, MD 
Str. Albişoara nr. 24, ap. 4, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-

teriale metalice pentru construcţii; construcţii 
metalice transportabile; cabluri şi fire metali-
ce neelectrice; produse de feronerie metali-
că; containere metalice pentru depozitare 
sau transportare; seifuri; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; containere nemetalice 
pentru depozitare sau transportare; produse 
din os, corn, fanoane de balenă sau sidef 
(prelucrate sau semiprelucrate); solzi; spumă 
de mare; ambră; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelu-
crată, cu excepţia sticlei de construcţie; sti-
clărie, porţelan şi faianţă. 

 

 
 
(210) 041646 
(220) 2017.12.05 
(730) CAZACU Radu, MD 

Str. Constituţiei nr. 8, ap. 19,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

(531) CFE(7) 27.05.01. 
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(210) 041647 
(220) 2017.12.05 
(730) CAZACU Radu, MD 

Str. Constituţiei nr. 8, ap. 19,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

 

 
 
(210) 041651 
(220) 2017.12.07 
(730) BRAŞOVEANU Oleg, MD 

Str. Alexandru Vlahuţă nr. 19, bloc 2, ap. 8,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
20   - mobile, oglinzi, rame; containere nemetalice 

pentru depozitare sau transportare; produse 
din os, corn, fanoane de balenă sau sidef 
(prelucrate sau semiprelucrate); solzi; spumă 
de mare; ambră; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea de produse şi servicii printr-
o reţea de calculatoare şi furnizarea de feed-
back evaluativ şi evaluări de produse şi ser-
vicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a 
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-

torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe. 

 

(531) CFE(7) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 041657 
(220) 2017.12.02 
(730) American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited, CH 
Route de France 17, Boncourt, 2926, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LA CIGARETTE", "À PARIS", 
"MENTHE", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, violet-roz, negru. 
(511) NCL(11-2017) 
34   - ţigarete; tutun brut sau prelucrat; produse din 

tutun; înlocuitori de tutun (cu excepţia celor 
de uz medical); trabucuri, ţigarille; brichete; 
chibrituri; articole pentru fumători; foiţe 
pentru ţigarete, tuburi de ţigară, filtre pentru 
ţigarete; dispozitive de buzunar pentru 
formarea manuală de ţigarete; maşini de 
mână pentru injectarea de tutun în tuburi de 
hârtie; ţigarete electronice; lichide pentru 
ţigări electronice; produse din tutun pentru a 
fi încălzite. 

 

(531) CFE(7) 25.01.19; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.01; 
29.01.13. 
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(210) 041660 
(220) 2017.12.08 
(730) LUNGU Ion, MD 

MD-4580, Ustia, Dubăsari,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(7) 07.01.09; 07.15.22; 24.03.07; 24.03.15; 
25.01.06; 26.01.16; 27.05.01. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 041674 
(220) 2017.12.11 
(730) Mary Kay Inc.,  

corporaţie din statul Delaware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
21   - recipiente şi ustensile pentru menaj sau bu-

cătărie; ustensile cosmetice, tăvi, pudriere şi 
casete vândute goale; pensule de uz cosme-
tic, piepteni, bureţi şi aplicatoare; pudre 
compacte; bureţei cosmetici; şerveţele cos-
metice, perii şi piepteni pentru sprâncene şi 
gene; periuţe pentru unghii; tăvi decorative; 
perii pentru păr; spatule cosmetice; dispoziti-
ve de demachiere. 

 

 
 
(210) 041677 
(220) 2017.12.11 
(730) Mary Kay Inc.,  

corporaţie din statul Delaware, US 
16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 
75001, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
21   - recipiente şi ustensile pentru menaj sau bu-

cătărie; ustensile cosmetice, tăvi, pudriere şi 
casete vândute goale; pensule de uz cosme-
tic, piepteni, bureţi şi aplicatoare; pudre 
compacte; bureţei cosmetici; şerveţele cos-
metice, perii şi piepteni pentru sprâncene şi 
gene; periuţe pentru unghii; tăvi decorative; 
perii pentru păr; spatule cosmetice; dispoziti-
ve de demachiere. 
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(210) 041731 
(220) 2017.12.13 
(730) PATRÎNICHI-STIL S.R.L.,  

societate comercială, MD 
Str. N. Zelinski nr. 7/1,  
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 

 
 
(210) 041748 
(220) 2017.12.18 
(730) Limited Liability Company "TM-Servis", 

RU 
8, 2-nd Brestskaya str., RU-125047 Moscow, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

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

 

 
 
(210) 041749 
(220) 2017.12.18 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennos-

tiu "Natura Siberica", RU 
komnata 18A, dom 101, ul. Iujnobutovskaia, 
117042, Moscova, Federaţia Rusă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri nemedici-
nale; articole de parfumerie, uleiuri esenţiale, 
cosmetice nemedicinale, loţiuni nemedicinale 
pentru păr; produse nemedicinale pentru 
curăţarea dinţilor; abrazivi; ambră (parfume-
rie); detartranţi de uz casnic; produse anti-
statice de uz menajer; aromatizanţi (uleiuri 
esenţiale); preparate odorizante pentru 
împrospătarea aerului; arome pentru prăjituri 
(uleiuri esenţiale); arome pentru băuturi 
(uleiuri esenţiale); arome alimentare (uleiuri 
esenţiale); sprayuri pentru împrospătarea 
respiraţiei; aer presurizat, în recipiente pulve-
rizatoare, pentru curăţare şi desprăfuire; 
loţiuni nemedicinale; luciu de buze; pietre de 
lustruit; hârtie abrazivă; glaspapir; hârtie de 
lustruit; vaselină rectificată de uz cosmetic; 
cremă de ghete; smoală utilizată în cizmărie; 
vată de uz cosmetic; săculeţe pentru parfu-
marea lenjeriei; agenţi de uscare pentru ma-
şini de spălat vase; adezivi pentru uz cosme-
tic; apă parfumată; apă de javel; apă de la-
vandă; ape de toaletă; ceară pentru rufe; 
ceară de parchet; ceară pentru pardo-seli; 
ceară antiderapantă pentru duşumele; ceară 
pentru epilat; ceară pentru mustaţă; ceară  
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utilizată în croitorie; ceruri pentru articole din 
piele; creme pentru articole din piele; ceruri 
de parchet şi mobilă; ceară utilizată în ciz-
mărie; ceară pentru lustruit; geluri de masaj, 
cu excepţia celor pentru uz medical; helio-
tropină; geluri pentru albirea dinţilor; geraniol; 
farduri; deodorante pentru animale de com-
panie; deodorante pentru oameni sau pentru 
animale; produse pentru depilat; lemn parfu-
mat; parfumuri; lichide antiderapante pentru 
duşumele; lichide pentru spălarea parbrize-
lor; grăsimi de uz cosmetic; cenuşi vulcanice 
pentru curăţare; prafuri şi paste de dinţi 
nemedicinale; produse de parfumerie; motive 
decorative auto-colante de uz cosmetic; 
iononă (parfumerie); pietre de alaun pentru 
bărbierit (astringente); pietre abrazive; cre-
ioane pentru sprâncene; creioane de uz 
cosmetic; carbură de siliciu (abraziv); carburi 
metalice (abrazive); pietre de alaun (astrin-
gente); piatră de diatomit pentru lustruit; 
adezivi pentru fixarea genelor false; adezivi 
pentru fixarea meşelor; balsa-muri pentru 
păr; scoarţă de quillaja pentru spălare; 
corindon (abraziv); vopsele pentru barbă şi 
mustaţă; coloranţi pentru toaletă; coloranţi 
cosmetici; apret; produse pentru a da luciu 
rufelor; creme pentru încălţăminte; creme de 
lustruit; creme cosmetice; creme pentru albi-
rea pielii; pudră de oxid de fier pentru lustrui-
rea metalelor şi a sticlei optice; beţişoare 
parfumate; fixative pentru păr; oje de unghii; 
loţiuni capilare; loţiuni de uz cosmetic; loţiune 
după bărbierit; măşti de frumuseţe; uleiuri 
pentru parfumuri şi esenţe; uleiuri de uz 
cosmetic; uleiuri pentru toaleta personală; 
uleiuri eterice; uleiuri esenţiale de cedru; 
uleiuri esenţiale de lămâie; uleiuri esenţiale 
de yuzu; uleiuri de curăţare; esenţă de 
bergamotă; uleiuri de gaultheria; uleiuri de 
iasomie; uleiuri de lavandă; uleiuri de mig-
dale; uleiuri de trandafiri; uleiuri de tere-
bentină pentru degresare; lapte de var; cretă 
pentru curăţare; lapte de migdale de uz 
cosmetic; lapte de curăţare de uz cosmetic; 
mosc (parfumerie); săpunuri; săpunuri deo-
dorante; săpunuri pentru bărbierit; săpunuri 
pentru redarea strălucirii textilelor; săpunuri 
în calupuri; săpunuri antiperspirante; săpu-
nuri antiperspirant pentru picioare; săpunuri 
de migdale; mentă pentru parfumerie; trusă 
pentru cosmetice; şmirghel; abţibilduri pentru 
decorarea unghiilor; unghii false; apă de 
colonie; baze pentru parfumuri de flori; beţi-
şoare de tămâie; paste pentru cureaua de 
ascuţit brice; produse pentru îngrijirea dinţi-
lor; piatră ponce; etuiuri pentru ruj; perhidrol 

de uz cosmetic; benzi pentru împrospătarea 
respiraţiei; benzi de albire a dinţilor; pânză 
abrazivă; pânză de sticlă (pânză abrazivă); 
ruj de buze; alifii de uz cosmetic; produse 
pentru bărbierit; preparate cosmetice pentru 
baie; preparate pentru baie (cu excepţia ce-
lor de uz medical); preparate pentru îndrep-
tarea părului; preparate pentru ondularea 
părului; produse pentru înmuierea rufelor; 
produse pentru ascuţit; preparate de duş 
pentru igiena personală sau folosite ca 
deodorant (produse de toaletă); produse 
pentru netezire (apret); preparate pentru 
decolorare; preparate pentru albirea artico-
lelor din piele; preparate pentru lustruit; pre-
parate pentru lustruirea protezelor dentare; 
produse pentru îngrijirea gurii, cu excepţia 
celor de uz medical; preparate cosmetice 
pentru slăbire; amidon pentru strălucirea 
rufelor; produse pentru conferirea lustrului; 
soluţii pentru spălături oculare, cu excepţia 
celor de uz medical; balsamuri pentru rufe; 
preparate pentru spălare; preparate de cură-
ţare uscată; produse pentru îndepărtarea 
vopselei; preparate pentru îndepărtarea lacu-
lui; produse de demachiere; decapanţi pentru 
ceară de pardoseli (preparate pentru curăţa-
re); preparate pentru îndepărtarea şelacului; 
produse pentru îndepărtarea ruginii; prepara-
te pentru îngrijirea unghiilor; produse de 
curăţat; preparate pentru curăţarea proteze-
lor dentare; produse pentru curăţarea tape-
telor; produse pentru desfundarea ţevilor de 
scurgere; preparate pe bază de colagen de 
uz cosmetic; înălbitor pentru rufe; preparate 
din aloe vera pentru uz cosmetic; preparate 
cu protecţie solară; produse chimice de uz 
casnic pentru redarea strălucirii culorilor 
(spălarea rufelor); produse pentru conferirea 
luciului (produse de lustruire); pudră pentru 
machiaj; diamantină (abraziv); substanţe 
pentru îndepărtarea petelor; produse pentru 
îndepărtarea ojelor de unghii; soluţii pentru 
spălături vaginale, pentru igienă intimă sau 
odorizare; decapanţi; gene false; şerveţele 
impregnate cu loţiuni cosmetice; şerveţele 
impregnate cu preparate pentru demachiere; 
safrol; sineală; terebentină (produs de degre-
sare); potpuriuri parfumate; sodă pentru 
albire; sodă cristalizată pentru curăţare, sodă 
cristalizată pentru spălare; săruri pentru baie, 
cu excepţia celor pentru uz medical; săruri 
pentru înălbire; produse pentru fumigaţie 
(parfumuri); produse pentru conservarea 
pieilor (ceruiri); amoniac (alcalii volatile) utili-
zat ca detergent; produse astringente de uz 
cosmetic; produse cosmetice pentru sprân-
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cene; produse pentru machiaj; produse pen-
tru bronzare (cosmetice); vopsele pentru păr; 
produse neutralizante pentru ondularea per-
manentă; produse pentru a conferi luciu 
frunzelor; produse cosmetice pentru gene; 
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii; 
produse pentru îngrijirea încălţămintei; cos-
metice; produse cosmetice pentru animale; 
rimel; produse de curăţare pentru igiena 
personală intimă, nemedicinale; detergenţi, 
cu excepţia celor folosite în timpul proceselor 
de fabricaţie şi cu excepţia celor de uz 
medical; produse de degresare, cu excepţia 
celor folosite în procesele de fabricaţie; 
decoloranţi de uz cosmetic; produse de 
toaletă; produse de toaletă antiperspirante; 
preparate fitocosmetice; pudră de talc pentru 
toaletă; beţişoare de bumbac pentru uz 
cosmetic; terpene (uleiuri esenţiale); pânză 
de şmirghel; pânză îmbibată cu detergent 
pentru curăţat; henna (vopsea cosmetică); 
şampoane; şampoane pentru animale (pre-
parate de toaletă nemedicinale); şampoane 
pentru animale de companie (preparate de 
toaletă nemedicinale); şampoane uscate; 
hârtie cu şmirghel; sodă caustică; extracte 
din plante de uz cosmetic; extracte de flori 
(parfumerie); esenţe eterice; esenţă de 
badian; esenţă de mentă (ulei esenţial); 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de abonamente la servicii de teleco-
municaţii pentru terţi; agenţii de import- 
export; agenţii de informaţii comerciale; 
agenţii de publicitate; analiza preţului de 
cost; închi-rierea spaţiilor publicitare; audit 
comercial; servicii de intermediere a 
afacerilor cu privire la corelarea potenţialilor 
investitori privaţi cu antreprenorii care au 
nevoie de finanţare; agenţii de plasare; 
gestionarea fişierelor informatice; contabilita-
te; facturare; prezentarea produselor; trans-
crierea comunicărilor (lucrări de birou); 
sondaje de opinie; studii de piaţă; informaţii 
pentru afaceri; informaţii şi asistenţă comer-
ciale pentru consumatori; investigaţii pentru 
afaceri; cercetări pentru afaceri; cercetări de 
piaţă; recrutare de personal; consultanţă în 
managementul şi organizarea afacerilor; 
consultanţă privind organizarea afacerii; 
consultanţă cu privire la strategia de comu-
nicare în domeniul relaţiilor publice; consili-
ere pentru conducerea afacerilor; consul-
tanţă pentru problemele legate de personal; 
consultanţă profesională în afaceri; con-
sultanţă cu privire la strategia de comuni-
care în domeniul publicităţii; servicii de layout 

în scopuri publicitare; servicii de marketing; 
managementul activităţilor de im-presariat 
artistic; managementul afacerilor comerciale; 
managementul afacerilor sporti-vilor; 
întocmirea CV-urilor pentru alte per-soane; 
redactarea scenariilor pentru scopuri 
publicitare; servicii de revistă a presei; 
actualizarea şi administrarea informaţiilor în 
registre; actualizarea şi întreţinerea datelor 
din bazele de date informatice; reactuali-
zarea materialelor publicitare; prelucrarea 
textelor; organizarea expoziţiilor în scopuri 
comerciale sau publicitare; servicii de abo-
namente la ziare pentru terţi; organizarea 
prezentărilor de modă în scop promoţional; 
organizarea târgurilor în scopuri comerciale 
şi publicitare; decorarea vitrinelor; conce-
perea materialelor publicitare; estimare în 
afaceri comerciale; întocmirea statelor de 
salarii; căutarea informaţiilor în fişierele 
informatice pentru terţi; căutarea sponso-
rizărilor; asistenţă în conducerea afacerilor; 
asistenţă în management pentru întreprinderi 
comerciale sau industriale; servicii de inter-
mediere comercială; furnizarea informaţiilor 
de afaceri prin intermediul unui site; furni-
zarea informaţiilor de contact comerciale şi 
de afaceri; furnizarea unei pieţe on-line 
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de produse 
şi servicii; indexare web în scop comercial 
sau publicitar; prezentarea produselor prin 
toate mijloacele de comunicare pentru vân-
zarea cu amănuntul; previziuni economice; 
vânzare prin licitaţie publică; servicii de vân-
zare cu amănuntul sau angro pentru prepa-
rate farmaceutice, veterinare, sanitare şi pro-
duse medicale; promovarea vânzărilor pentru 
terţi; producţia programelor de teleshopping; 
producţia clipurilor publicitare; închirierea 
maşinilor şi aparatelor de birou; închirierea 
timpului publicitar în mijloacele de comuni-
care; închirierea materialelor publicitare; în-
chirierea panourilor de afişare (panouri publi-
citare); închirierea automatelor de vânzare; 
închirierea standurilor de vânzare; închirierea 
fotocopiatoarelor; publicarea textelor publici-
tare; publicitate radiofonică; afişaj, servicii de 
publicitate de exterior; distribuirea eşantioa-
nelor; difuzarea anunţurilor publicitare; publi-
citate directă prin poştă; înregistrarea comu-
nicatelor scrise şi a datelor; redactarea 
textelor publicitare; publicitate on-line într-o 
reţea informatizată; publicitate prin corespon-
denţă; publicitate televizată; reproducerea 
documentelor; compilaţii statistice; compila-
rea informaţiilor în bazele de date informa-
tice; date referitoare la afaceri; sistematiza-
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rea informaţiilor în fişiere electronice; servicii 
de consultanţă pentru conducerea afacerilor; 
negocierea contractelor comerciale pentru 
alte persoane. 

 

(531) CFE(7) 05.13.07; 05.13.11; 25.01.09; 25.01.10; 
25.01.25; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 041750 
(220) 2017.12.15 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, 

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

(540)  
 
 

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

(531) CFE(7) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 041752 
(220) 2017.12.14 
(730) S.C. MLS INVEST TRADING S.R.L., RO 

Str. George Călinescu, nr. 13, ap. 4, sector 
1, Bucureşti, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu (pantone Red 

032C), galben (pantone Yellow 012C), 
portocaliu (pantone Orange C), negru 
(pantone Black C). 

 
 
 
 
 

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

cazare temporară. 
 

(531) CFE(7) 08.05.25; 08.07.25; 11.01.01; 11.01.06; 
11.01.25; 27.03.01; 27.03.15; 27.05.02; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 041755 
(220) 2017.12.18 
(730) TOMAŞ Galina, MD 

Bd. Decebal nr. 72/5, ap. 21,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

sportive şi culturale; 
 

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

 

 
 
(210) 041756 
(220) 2017.12.19 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii; adjuvanţi, îngrăşăminte; 
substanţe de pregătire a solului; gene de 
seminţe pentru producţia agricolă; 

 

05   - pesticide; produse pentru distrugerea anima-
lelor dăunătoare, fungicide, erbicide şi insec-
ticide; 

 

31   - seminţe pentru agricultură. 
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(210) 041765 
(220) 2017.12.19 
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
01   - produse chimice destinate agriculturii, horti-

culturii şi silviculturii; adjuvanţi, îngrăşăminte; 
substanţe de pregătire a solului; gene de 
seminţe pentru producţia agricolă; 

 

05   - pesticide; produse pentru distrugerea anima-
lelor dăunătoare, fungicide, erbicide şi insec-
ticide; 

 

31   - seminţe pentru agricultură. 
 

 

 
 
(210) 041770 
(220) 2017.12.20 
(730) Fitbit, Inc., a Delaware corporation, US 

199 Fremont Street, 14th Floor,  
San Francisco, California 94105,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; automate (distribuitoare 
automate) şi mecanisme pentru aparate cu 
preplată; case înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru prelucrarea in-
formaţiei şi calculatoare; hardware de calcu-
latoare; software de calculatoare; software 
pentru aplicaţii de calculator pentru dispoziti-
ve mobile; dispozitive electronice; instrumen-
te pentru dezvoltarea de software de calcu- 

latoare; ceasuri inteligente; dispozitive electro-
nice portabile; dispozitive electronice perso-
nale folosite la monitorizarea obiectivelor de 
fitness şi a statisticii; dispozitive portabile de 
urmărire a activităţii; pedometre; altimetre; 
dispozitive electronice digitale portabile pen-
tru înregistrarea, organizarea, transmiterea, 
prelucrarea, revizuirea şi primirea fişierelor 
cu texte, date şi digitale; dispozitive electro-
nice portabile, şi anume ceasuri de mână, 
brăţări şi benzi de mână constând din soft-
ware care comunică date către asistenţi digi-
tali personali, telefoane inteligente şi calcula-
toare personale prin intermediul site-urilor 
web pe Internet şi al altor reţele de calcula-
toare şi de comunicaţii electronice; dispozi-
tive electronice digitale portabile constând în 
principal din software pentru alerte, mesaje, 
e-mailuri şi remindere pentru înregistrarea, 
organizarea, transmiterea, prelucrarea, revi-
zuirea şi primirea de fişiere cu texte, date, 
audio, imagini, digitale şi ecrane de afişare; 
cabluri, şi anume cabluri de încărcare; 
periferice adaptate pentru a fi folosite la 
calculatoare; calculatoare; senzori de uz 
ştiinţific destinate pentru a fi purtate de om 
pentru colectarea datelor biometrice umane; 
software pentru colectarea datelor biometri-
ce; software pentru alerte, mesaje, e-mailuri, 
remindere pentru înregistrarea, organizarea, 
transmiterea, prelucrarea, revizuirea şi primi-
rea de fişiere cu texte, date, audio, imagini şi 
digitale şi ecrane de afişare; software de 
aplicaţii de calculator pentru telefoane inteli-
gente, dispozitive electronice şi dispozitive 
mobile în domeniul fitnessului şi exerciţiilor 
care oferă servicii de antrenamente perso-
nale, coaching, antrenamente şi evaluări de 
fitness; aplicaţii software pentru telefoane 
mobile pentru crearea programelor de antre-
namente de fitness personalizate; software 
de aplicaţii de calculator pentru telefoane 
inteligente, dispozitive electronice şi dispozi-
tive mobile pentru susţinerea programelor 
corporative de stare de bine; software pentru 
jocuri video; telefoane mobile; balanţe; cân-
tare pentru uz personal; monitoare; ecrane 
de afişare; programe de calculator; aparate 
de poziţionare globală; aparate pentru repro-
ducerea sunetului; MP3-playere şi alte apa-
rate de redare a sunetului în format digital; 
radiouri, transmiţătoare şi receptoare radio; 
software de calculatoare destinat utilizării în 
tranzacţii fără contact cu vânzătorii cu amă-
nuntul, comercianţii şi furnizorii prin dispozi-
tive mobile utilizate pentru procesarea plăţi-
lor; căşti audio; minicăşti; căşti auriculare; 
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dispozitive audio fără fir; microfoane; teleco-
menzi pentru controlul dispozitivelor mobile; 
difuzoare; accesorii pentru dispozitive mobi-
le, portabile, electronice şi de mână; acceso-
rii pentru căşti auriculare, şi anume pernuţe 
pentru căşti auriculare, bureţi pentru căşti 
auriculare şi cutii pentru căşti auriculare. 

 

 

 
 
(210) 041776 
(220) 2017.12.21 
(730) MARS, INCORPORATED, US 

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-
3883, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, alb, maro. 
(511) NCL(11-2017) 
30   - bomboane de ciocolată; dulciuri; ciocolată; 

bomboane; deserturi; zaharicale; cafea; ceai; 
cacao; zahăr; cereale şi preparate din cerea-
le; gustări pe bază de cereale; batoane de 
cereale şi batoane energizante; biscuiţi; tor-
turi; pateuri (patiserie); produse de patiserie; 
fursecuri; müsli; băuturi pe bază de cacao; 
napolitane comestibile; gheaţă alimentară; 
îngheţată; îngheţată de iaurt (îngheţate); 
gheaţă naturală sau artificială; prafuri pentru 
îngheţate; produse de cofetărie îngheţate; 
spume de ciocolată; şerbeturi (îngheţată); 
arome pentru băuturi, altele decât uleiurile 
esenţiale; arome alimentare, altele decât 
uleiurile esenţiale; fructe trase în ciocolată; 
fructe oleaginoase învelite în ciocolată; gus-
tări pe bază de grâne; granola; gustări pe 
bază de granola; ciocolată tartinabilă; creme 
tartinabile cu cacao; glazură de ciocolată; 
produse pentru a stabiliza frişcă; sirop de 
ciocolată; sirop pentru glazură; făină. 

 

(531) CFE(7) 24.17.25; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.02; 
27.05.15; 27.05.17; 29.01.13. 

 

(210) 041778 
(220) 2017.12.15 
(730) PROTEIN HOUSE S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53/2, ap. 62,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi veterina-

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 041780 
(220) 2017.12.22 
(730) Amazon Europe Core S.à r.l., LU 

5, Rue Plaetis, L-2338, Luxemburg 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - dispozitive de control pentru automatizarea 

locuinţei; dispozitive de comunicaţii fără fir 
pentru transmitere de voce, date sau imagini; 
transmiţătoare şi receptoare de voce şi date; 
dispozitive de informare controlate vocal, 
independente; dispozitiv de tip asistent per-
sonal controlat vocal, independent, care in-
tegrează servicii furnizate prin intermediul 
aplicaţiilor; difuzoare controlate vocal; apara-
te şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezi-
ce, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate pentru înregistrarea, trans-
miterea, reproducerea sunetului sau imagini-
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lor; maşini de calculat; echipament pentru 
prelucrarea informaţiei; calculatoare; aparate 
şi instrumente pentru conducerea, distribu-
irea, transformarea, acumularea, reglarea 
sau comanda curentului electric; suporturi de 
înregistrare magnetice; discuri acustice; 
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de 
stocare a datelor; mecanisme pentru aparate 
cu preplată; software de calculatoare; dispo-
zitive electronice portabile pentru recepţia, 
transmiterea şi citirea textului, imaginilor şi 
sunetului prin acces la Internet fără fir; tele-
comenzi pentru dispozitive de înregistrare; 
telecomenzi; controlere fără fir pentru moni-
torizarea şi controlul de la distanţă al funcţiei 
şi stării altor dispozitive sau sisteme electri-
ce, electronice şi mecanice; ecrane tactile 
pentru calculatoare; aparate digitale de 
redare a sunetului; aparate de înregistrare a 
sunetului; playere video digitale; aparate 
portabile pentru înregistrarea, transmiterea şi 
reproducerea muzicii, imaginilor şi video; 
aparate şi instrumente electronice de instru-
ire şi didactice; aparate de fotografiat; apara-
te de fotografiat digitale; software pentru 
redirecţionarea mesajelor; hardware şi soft-
ware de calculatoare pentru procesarea, 
reproducerea, sincronizarea, înregistrarea, 
organizarea, descărcarea, încărcarea, trans-
miterea, transmisia continuă, recepţia, reda-
rea şi vizualizarea emisiunilor de televiziune, 
filmelor, textului, imaginilor, conţinutului digi-
tal, fişierelor multimedia, audio, video şi de 
date; software de calculatoare pentru acce-
sarea, monitorizarea, urmărirea, căutarea, 
salvarea şi punerea în comun a informaţiilor 
pe teme de interes general; software de 
calculatoare şi periferice pentru programe de 
televiziune (TV) interactive personalizate; 
software de calculatoare şi periferice desti-
nate utilizării la afişarea şi manipularea de 
media vizuală, imagini grafice, text, fotografii, 
ilustraţii, animaţie digitală, clipuri video, sub-
titrări de film, date audio şi pentru reţele de 
socializare; programe de calculator pentru 
accesarea, răsfoirea şi căutarea în bazele de 
date on-line; hardware şi software de calcu-
latoare pentru asigurarea comunicării telefo-
nice integrate cu reţele computerizate glo-
bale de informaţii; software de calculatoare 
utilizat pentru controlul dispozitivelor de infor-
mare şi de tip asistent personal controlate 
vocal, independente; software de calcula-
toare destinat utilizării în legătură cu serviciul 
de abonament la conţinut digital, furnizând 
platforme de căutare care permite utilizato-
rilor să solicite şi să recepţioneze conţinut 

media digital; software de calculatoare pen-
tru crearea, dezvoltarea, distribuirea, descăr-
carea, transmiterea, recepţia, redarea, for-
matarea, editarea, extragerea, codificarea, 
decodificarea, convertirea, afişarea, stocarea 
şi organizarea textelor, lucrărilor vizuale, 
lucrărilor audio, lucrărilor audiovizuale, lucră-
rilor literare, datelor, fişierelor, documentelor 
şi lucrărilor electronice şi conţinutului multi-
media; software de calculatoare care permite 
ca conţinutul, textul, lucrările vizuale, lucrările 
audio, lucrările audiovizuale, lucrările literare, 
datele, fişierele, documentele şi lucrările 
electronice să fie descărcate şi accesate pe 
un calculator sau alte dispozitive electronice 
portabile de larg consum; software de calcu-
latoare pentru transmiterea, punerea în co-
mun, recepţia, descărcarea, transmisia conti-
nuă, afişarea şi transferul de conţinut, text, 
lucrări vizuale, lucrări audio, lucrări audiovi-
zuale, lucrări literare, date, fişiere, documen-
te, lucrări electronice prin intermediul dispo-
zitivelor electronice portabile, calculatoarelor 
şi reţelelor globale de calculatoare şi de 
comunicaţii; miniboxe stereo; microfoane; 
software pentru recunoaşterea caracterelor; 
software pentru recunoaşterea vocală; 
software pentru servicii de poştă electronică 
şi mesagerie electronică; software de calcu-
latoare pentru formatarea şi convertirea de 
conţinut, text, lucrări vizuale, lucrări audio, 
lucrări audiovizuale, lucrări literare, date, 
fişiere, documente şi lucrări electronice într-
un format compatibil cu dispozitivele electro-
nice portabile şi cu calculatoarele; software 
de calculatoare pentru gestionarea informa-
ţiilor personale şi pentru accesarea, răsfoirea 
şi căutarea de conţinut audio şi multimedia, 
jocuri şi aplicaţii software; software pentru 
comenzi vocale şi recunoaşterea vocală, 
software pentru conversia vocii în text şi 
aplicaţii software activate vocal; software 
descărcabil sub formă de o aplicaţie mobilă 
pentru calculatoare sau alte dispozitive 
electronice de larg consum portabile; soft-
ware de calculatoare în domeniul transmiterii 
şi afişării de text, imagini şi sunet; 

 

35   - publicitate; servicii de publicitate şi marke-
ting, şi anume promovarea produselor şi 
serviciilor pentru terţi; servicii de onorare a 
comenzilor, şi anume servicii referitoare la 
preluarea şi prelucrarea comenzilor; furniza-
rea informaţiilor despre produse în scopul 
asistenţei la alegerea mărfurilor de larg con-
sum pentru a corespunde nevoilor consuma-
torului; furnizarea serviciilor de optimizare a 
motoarelor de căutare; servicii de cumpără-
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turi prin comparaţie, şi anume promovarea 
produselor şi serviciilor pentru terţi; gestiona-
rea bazelor de date şi fişierelor informatice; 
crearea indexurilor de informaţii, site-urilor şi 
altor resurse disponibile în reţele globale de 
calculatoare şi alte reţele electronice şi de 
comunicaţii pentru terţi; furnizarea informa-
ţiilor privind bunurile de larg consum în 
scopul alegerii mărfurilor de larg consum 
pentru a corespunde specificaţiilor şi nevoilor 
consumatorului; informaţii şi asistenţă comer-
cială pentru consumatori, şi anume oferirea 
oportunităţilor pentru utilizatorii de Internet 
pentru a publica evaluări, recenzii şi reco-
mandări pentru o gamă variată de bunuri de 
larg consum; servicii prestate on-line de un 
magazin de vânzare cu amănuntul pentru o 
gamă variată de bunuri de larg consum ale 
terţilor; servicii prestate de magazine de 
vânzare cu amănuntul pentru o gamă variată 
de bunuri de larg consum ale terţilor; servicii 
de vânzare cu amănuntul şi servicii de 
vânzare cu amănuntul on-line referitoare la 
cărţi, produse electronice de larg consum, 
produse alimentare, vin şi băuturi, produse 
pentru bucătărie, produse de curăţat, usten-
sile de bucătărie, articole de menaj, îmbră-
căminte, produse de îngrijire personală, pro-
duse pentru animale de companie, articole 
de sport, echipamente pentru camping, jucă-
rii, giuvaiergerie, bijuterii, flori, încălţăminte şi 
articole care servesc la acoperirea capului; 
gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou; furnizarea de 
cataloage care conţin numere de telefon, 
adrese comerciale, adrese de poştă electro-
nică, adrese de pagini web principale, adrese 
şi numere de telefon ale persoanelor, locu-
rilor şi organizaţiilor; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; servicii de teleco-
municaţii, şi anume transmisie electronică de 
fişiere audio, vizuale şi cu conţinut multi-
media difuzate şi descărcabile prin reţele de 
calculatoare şi alte reţele de comunicaţii; 
transmisie electronică de mesaje, voce, date 
şi imagini printr-o reţea globală de comuni-
caţii; comunicaţii electronice; transmisie elec-
tronică de informaţii şi date; transmiterea 
mesajelor prin transmisie electronică; furni-
zarea accesului la forumuri de discuţii; 
furnizarea buletinelor informative electronice 
on-line pentru transmiterea mesajelor între 
utilizatorii de calculatoare în domeniul infor-
maţiilor despre bunurile de larg consum; difu-
zarea audio a cuvintelor vorbite; difuzare şi 
transmisie audio de medii digitale educative 
şi de divertisment; servicii de comunicare 

fără fir în bandă largă; furnizarea accesului la 
o bază de date interactivă pentru transmite-
rea mesajelor între utilizatorii de calculatoare 
şi abonaţi cu referitoare la cărţi, filme, filme 
cinematografice, jocuri, jucării, articole de 
sport, produse electronice, prezentări multi-
media şi alte produse de menaj şi de larg 
consum; furnizarea accesului la registre on-
line, baze de date, site-uri web cu evenimen-
te curente, bloguri şi la materiale de referinţă 
on-line; furnizarea portalurilor on-line şi a 
unui site web cu conţinut educativ şi de 
divertisment, şi anume cu filme, emisiuni de 
televiziune, lucrări audiovizuale, muzică, 
lucrări audio, cărţi, lucrări teatrale, lucrări lite-
rare, evenimente sportive, activităţi de recre-
ere, activităţi de agrement sub formă de 
hobby-uri, turnee, artă, dans, spectacole 
muzicale, expoziţii culturale, sportive şi de 
evenimente curente, educaţie sportivă, clu-
buri, emisiuni radiofonice, comedie, dramă, 
competiţii, lucrări vizuale de artă, jocuri, 
jocuri de noroc, festivaluri, muzee, parcuri, 
evenimente culturale, concerte, tehnoredac-
tare computerizată, animaţie, evenimente 
curente, spectacole de modă, prezentări 
multimedia, concursuri educative interactive 
cu întrebări şi răspunsuri; transmisie de 
podcasturi, transmisie de webcast-uri; ser-
vicii de transmisie digitală fără fir a mesajelor 
textuale şi numerice; furnizarea unei reţele 
on-line care permite utilizatorilor să acceseze 
şi să pună în comun conţinut, text, lucrări 
vizuale, lucrări audio, lucrări audiovizuale, 
lucrări literare, date, fişiere, documente şi 
lucrări electronice; furnizarea timpului de 
acces de telecomunicaţii, pentru utilizatori, la 
reţelele de comunicaţii electronice cu mijloa-
ce de identificare, localizare, grupare, distri-
buire şi gestionare a datelor şi legăturilor 
către serverele informatice ale terţilor, proce-
soarele de calculatoare şi utilizatorii de 
calculatoare; furnizarea de cataloage care 
conţin numere de telefon, adrese comerciale, 
adrese de poştă electronică, adrese de 
pagini web principale, adrese şi numere de 
telefon ale persoanelor, locurilor şi organiza-
ţiilor; furnizarea accesului la dispozitive auxi-
liare sau dispozitive electronice sub for-mă 
de prestare a serviciilor de conexiune la 
telecomunicaţii pentru transfer de imagini, 
mesaje, lucrări audio, vizuale, audiovizuale şi 
multimedia între cititoare electronice, telefoa-
ne mobile, telefoane inteligente, dispozitive 
electronice portabile, dispozitive digitale 
portabile, tablete sau calculatoare; transmisie 
continuă (streaming) de material audio, video 
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şi audiovizual pe Internet sau în alte reţele 
de calculatoare sau de comunicaţii; furnizare 
camerelor de chat on-line, forumuri pe 
Internet şi comunităţi on-line pentru transmi-
sia de fotografii, video, text, date, imagini şi 
alte lucrări electronice; furnizarea serviciilor 
de informare, consultanţă şi consiliere referi-
toare la cele sus-menţionate; 

 

41   - furnizarea informaţiilor referitoare la divertis-
ment; publicarea periodicelor; furnizarea 
publicaţiilor electronice, nedescărcate; publi-
carea cărţilor şi revistelor electronice; pu-
blicarea materialelor pe suporturi de date 
magnetice sau optice; publicare de muzică 
on-line; furnizarea informaţiilor în domeniul 
divertismentului on-line; furnizare de muzică 
şi podcasturi preînregistrate, nedescărcabile; 
furnizarea informaţiilor în materie de educaţie 
şi divertisment, de ştiri şi comentarii în do-
meniul evenimentelor curente, divertismen-
tului, evenimentelor culturale, ştirilor, spor-
tului, divertismentului, afacerilor şi finanţelor, 
politicii şi guvernării, sănătăţii şi educaţiei 
fizice, vremii, ştiinţei şi tehnologiei, călăto-
riilor, artelor şi literaturii, stilului de viaţă şi 
dezvoltării personale, vehiculelor terestre şi 
transportului cu mijloacele de transport, 
educaţiei şi dezvoltării copilului, imobilelor, 
modei şi designului, reţetelor, ingredientelor 
şi gătitului, decoraţiunilor pentru locuinţă, 
muzicii şi cinematografiei, istoriei, medicinii, 
legii şi furnizarea informaţiilor educative şi de 
divertisment despre drepturile consumatori-
lor; furnizarea unui site web cu informaţii, 
audio, publicaţii, toate legate de divertisment; 
furnizarea ştirilor şi informaţiilor în domeniul 
divertismentului referitor la informaţii, concur-
suri, text, audio, publicaţii toate legate de 
divertisment; consultanţă în domeniul diver-
tismentului şi industriei divertismentului; 
furnizarea informaţiilor despre divertisment, 
filme şi emisiuni de televiziune prin reţele de 
socializare; distribuţie de divertisment radio 
şi publicitate interactivă; servicii de informaţii 
în materie de divertisment, şi anume oferirea 
oportunităţilor pentru schimbul de informaţii 
şi conversaţiilor cu privire la o gamă variată 
de subiecte prin intermediul evenimentelor în 
direct şi informaţiilor transmise prin poştă; 
furnizarea informaţiilor, recenziilor şi reco-
mandărilor personalizate în domeniul diver-
tismentului prin reţele globale de comunicaţii; 
furnizarea informaţiilor şi comentariilor în 
domeniul divertismentului sau educaţiei 
printr-o reţea globală de calculatoare, şi 
anume informaţiilor în domeniul muzicii, căr-
ţilor, filmelor, filmelor cinematografice, jocu-

rilor, jucăriilor, articolelor de sport, produselor 
electronice, prezentărilor multimedia şi altor 
produse de menaj şi de larg consum; servicii 
de divertisment, şi anume furnizarea progra-
melor audio preînregistrate on-line în dome-
niul muzicii, cărţilor, filmelor, filmelor cinema-
tografice, jocurilor, jucăriilor, articolelor de 
sport, produselor electronice, prezentărilor 
multimedia şi altor produse de menaj şi de 
larg consum; servicii de divertisment, şi 
anume furnizarea recenziilor, evaluărilor şi 
recomandărilor on-line referitoare la muzică, 
cărţi, filme, filme cinematografice, jocuri, 
jucării, articole de sport, produse electronice, 
prezentări multimedia şi alte produse de 
menaj şi de larg consum; servicii de divertis-
ment, şi anume furnizarea fragmentelor de 
lucrări audio preînregistrate pe Internet; 
publicarea cărţilor, revistelor, periodicelor, 
lucrărilor literare, lucrărilor audio şi lucrărilor 
audiovizuale; furnizarea lucrărilor audio, vizu-
ale şi audiovizuale preînregistrate, nedescăr-
cabile prin reţele fără fir; furnizarea jocurilor 
de calculator on-line şi poveştilor interactive 
on-line; furnizarea informaţiilor, ştirilor, artico-
lelor şi comentariilor în domeniul educaţiei şi 
instituţiilor de învăţământ; servicii de educa-
ţie sub formă de instruire în săli de clasă şi 
de învăţământ on-line la distanţă pe teme de 
evenimente curente, educaţie, isto-rie, limbă, 
arte liberale, matematică, afaceri, ştiinţă, 
hobby-uri, tehnologie, cultură, sport, arte, 
psihologie şi filosofie; servicii interactive de 
educaţie sub formă de instruire folosind 
calculatorul sau asistată de calculator pe 
teme de evenimente curente, educaţie, isto-
rie, limbă, arte liberale, matematică, afaceri, 
ştiinţă, hobby-uri, tehnologie, cultură, sport, 
arte, psihologie şi filosofie; servicii de edu-
caţie şi divertisment sub formă de podcasturi, 
webcasturi şi programe continue cu ştiri şi 
comentarii în domeniul muzicii, lucrărilor 
audio, cărţilor, teatrului, lucrărilor literare, 
evenimentelor sportive, activităţilor de recre-
ere, activităţilor de agrement, turneelor, artei, 
dansului, spectacolelor muzicale, expoziţiilor, 
educaţiei sportive, cluburilor, radioului, come-
diei, competiţiilor, lucrărilor vizuale, jocurilor, 
jocurilor de noroc, festivalurilor, muzeelor, 
parcurilor, evenimentelor culturale, concerte-
lor, editării, animaţiei, evenimentelor curente, 
modei şi prezentărilor multimedia accesibile 
pe Internet sau în alte reţele de calculatoare 
sau de comunicaţii; producţie de emisiuni 
radiofonice; divertisment radiofonic; servicii 
prestate de studiouri de înregistrare; furniza-
rea informaţiilor on-line cu privire la jocurile 
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de calculator şi actualizări ale calculatorului 
pentru jocuri; furnizarea unei baze de date 
de divertisment on-line cu funcţii de căutare 
care conţine muzică, alt text digital, fişiere 
audio on-line, nedescărcabile cu cărţi, revis-
te, ştiri şi informaţii; furnizarea serviciilor de 
informare, consultanţă şi consiliere referitoa-
re la cele sus-menţionate; 

 

42   - furnizarea motoarelor de căutare; servicii IT, 
şi anume găzduirea la distanţă a sistemelor 
de operare şi aplicaţiilor de calculator; 
găzduire de sisteme de operare şi aplicaţii de 
calculator pe Internet; programare pentru 
calculatoare; servicii de consultanţă cu pri-
vire la gestionarea, prezentarea şi controlul 
aplicaţiilor multimedia; crearea de hardware, 
software şi sisteme informatice; servicii de 
editare, actualizare, întreţinere şi asistenţă 
pentru software şi sisteme informatice; ser-
vicii IT cu privire la gestionarea, prezentarea 
şi controlul aplicaţiilor multimedia, cerceta-
rea, administrarea bazelor de date, gestio-
narea şi externalizarea facilităţilor; servicii IT, 
şi anume găzduirea unei baze de date on-
line conţinând o gamă variată de informaţii 
de interes general pe Internet; servicii IT, şi 
anume furnizarea motoarelor de căutare 
pentru obţinerea informaţiilor de interes 
general; găzduirea unei baze de date 
interactive pentru transmiterea mesajelor 
între utilizatorii de calculatoare şi abonaţi; 
găzduirea unei baze de date interactive 
pentru transmiterea mesajelor între utilizatorii 
de calculatoare şi abonaţi referitoare la cărţi, 
filme, filme cinematografice, emisiuni de 
televiziune, jocuri, jucării, articole de sport, 
produse electronice, prezentări multimedia şi 
alte produse de menaj şi de larg consum, 
recenzii despre produse şi informaţii despre 
cumpărături pe Internet; furnizare de soft-
ware on-line nedescărcabil pentru navigare 
pe Internet; furnizare de software on-line 
nedescărcabil pentru dispozitive de comuni-
caţii mobile pentru îmbunătăţirea accesului 
mobil la Internet prin intermediul calculatoa-
relor, calculatoarelor portabile şi dispozitive-
lor de comunicaţii mobile; asistenţă tehnică, 
şi anume rezervarea problemelor de hard-
ware şi software pentru calculatoare şi a 
problemelor de hardware şi software pentru 
calculatoare portabile şi pentru dispozitive de 
comunicaţii mobile; consultanţă şi crearea de 
hardware şi software de calculatoare; crea-
rea de software de calculatoare pentru terţi; 
consultanţă şi crearea de hardware şi soft-
ware pentru calculatoare portabile şi dispozi-
tive de comunicaţii mobile; găzduire de conţi-

nut, fotografii, text, date, imagini, site-uri web 
şi alte lucrări electronice ale terţilor; furni-
zarea platformelor de căutare care permit 
utilizatorilor să solicite şi să recepţioneze 
fotografii, text, date, imagini, lucrări electro-
nice, lucrări vizuale, lucrări audio, lucrări 
audiovizuale, lucrări literare şi documente; 
servicii interactive de găzduire care permit 
utilizatorilor să publice şi să pună în comun 
propriile fotografii, text, date, imagini on-line; 
întreţinere şi actualizare de software referi-
toare la securitatea calculatoarelor, securi-
tatea pe Internet, securitatea parolelor şi 
pentru prevenirea riscurilor aferente calcula-
toarelor, Internetului şi parolelor; servicii de 
instalare şi întreţinere de software de calcu-
latoare; furnizarea unui site web cu informaţii 
tehnice referitoare la software şi hardware de 
calculatoare; consultanţă în domeniul calcu-
latoarelor; transfer de documente de la un 
format de calculator la altul; găzduire de 
conţinut digital în reţele globale de calcula-
toare, reţelele fără fir şi reţele de comunicaţii 
electronice; furnizarea accesului temporar la 
software de calculatoare nedescărcabil şi la 
facilităţile on-line care permite utilizatorilor să 
acceseze şi să descarce software de calcu-
latoare; furnizarea accesului temporar la 
software de calculatoare on-line nedescăr-
cabil, care generează recomandări persona-
lizate referitoare la aplicaţii software în func-
ţie de preferinţele utilizatorilor; monitorizarea 
datelor computerizate, sistemelor informatice 
şi reţelelor de calculatoare în scopuri de 
siguranţă; găzduirea, clasificarea şi întreţine-
rea bazelor de date on-line pentru terţi; cloud 
computing cu software destinat utilizării în 
gestionarea bazelor de date; găzduirea cloud 
a bazelor de date electronice; prestarea 
serviciilor de furnizor de servicii de aplicaţii 
informatice (ASP) cu software utilizat pentru 
gestionarea bazelor de date; platformă ca 
serviciu (PaaS) cu platforme de software de 
calculator utilizat pentru gestionarea bazelor 
de date; software ca serviciu (SaaS) cu 
software utilizat pentru gestionarea bazelor 
de date; software ca serviciu (SaaS) pentru 
accesarea, monitorizarea, urmărirea, căuta-
rea, salvarea şi punerea în comun a informa-
ţiilor pe teme de interes general; software ca 
serviciu (SaaS) pentru gestionarea informa-
ţiilor personale şi pentru accesarea, răsfoirea 
şi căutarea în bazele de date on-line, 
conţinut audio şi multimedia, jocuri, aplicaţii 
software, pieţe de aplicaţii software, liste şi 
ghiduri de programe şi video la cerere; soft-
ware ca serviciu (SaaS) cu software pentru 
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comenzi vocale şi recunoaşterea vocală, 
software pentru conversia vocii în text, 
aplicaţii software activate vocal, gestionarea 
informaţiilor personale şi pentru accesarea, 
răsfoirea şi căutarea în bazele de date on-
line, conţinut audio, video şi multimedia, 
jocuri, aplicaţii software, pieţe de aplicaţii 
software, liste şi ghiduri de programe şi video 
la cerere; software ca serviciu (SaaS) care 
permite ca fişierele audio şi multimedia să fie 
descărcate şi accesate pe un calculator sau 
alte dispozitive electronice de larg consum 
portabile; software ca serviciu (SaaS) pentru 
dispozitive mobile care permite utilizatorilor 
să caute în conţinutul dispozitivului informaţii, 
contacte şi aplicaţii; software ca serviciu 
(SaaS) pentru crearea de indexuri de 
informaţii, indexuri de site-uri web şi indexuri 
de alte resurse informaţionale; software ca 
serviciu (SaaS) pentru comenzi vocale şi 
recunoaşterea vocii; software ca serviciu 
(SaaS) pentru controlul difuzoarelor inteli-
gente; software ca serviciu (SaaS) cu soft-
ware destinat utilizării în legătură cu servicii 
de abonament la conţinut digital; software ca 
serviciu (SaaS) cu software pentru crearea, 
dezvoltarea, distribuirea, descărcarea, trans-
miterea, recepţia, redarea, editarea, extrage-
rea, codificarea, decodificarea, afişarea, 
stocarea şi organizarea conţinutului audio şi 
multimedia; furnizarea platformelor de cău-
tare care permite utilizatorilor să solicite şi să 
recepţioneze conţinut media digital, aplicaţii; 
furnizarea accesului temporar la software şi 
aplicaţii on-line nedescărcabile pentru acce-
sarea fişierelor audio şi video transmise 
continuu, jocurilor, reţelelor de socializare, 
fişierelor text şi multimedia; servicii IT, şi 
anume furnizarea serverelor pentru bazele 
de date cu capacitate variabilă, pentru terţi; 
furnizarea unui site web cu software nedes-
cărcabil pentru gestionarea bazelor de date; 
furnizarea sistemelor de operare şi aplicaţii-
lor de calculator găzduite pe Internet; închi-
rierea facilităţilor computerizate şi stocare a 
datelor cu capacităţi variabile; furnizarea, 
dezvoltarea şi crearea de software nedes-
cărcabile, accesibile printr-o reţea globală de 
calculatoare, pentru gestionarea aplicaţiilor 
de calculator; proiectarea, gestionarea şi 
monitorizarea forumurilor de discuţii on-line; 
crearea paginilor web stocate electronic 
pentru servicii on-line şi Internet; stocarea 
datelor, crearea şi întreţinerea site-urilor web 
pentru terţi; gestionarea site-urilor web pen-
tru terţi; închirierea serverelor web; servicii 
de întreţinere, creare şi găzduire de site-uri 

web; prestarea serviciilor de furnizor de ser-
vicii de aplicaţii informatice, şi anume furniza-
re, găzduire, gestionare, dezvoltare şi 
întreţinere de aplicaţii, software, site-uri web 
şi baze de date în domeniile de comerţ 
electronic, plăţi on-line, ordonarea comenzi-
lor, crearea site-urilor web, stocarea datelor, 
scalarea capacităţilor de calcul partajate, 
servicii de mesagerie şi calcularea clasa-
mentului site-urilor web pe baza traficului de 
utilizatori; găzduirea unui site web care oferă 
utilizatorilor posibilitatea de a analiza diferite 
materiale tipărite, conţinut fotografic, imagini 
grafice şi conţinut audio şi de a folosi un 
model personalizat care oferă informaţii, 
aprecieri, dezaprobări, editări, schimbări, 
modificări, opinii, sugestii, comentarii şi par-
ticipă la reţele de socializare, de afaceri şi de 
comunităţi; servicii IT, şi anume crearea unei 
comunităţi on-line pentru utilizatori înregis-
traţi să participe la discuţii, să recepţioneze 
răspunsuri de la ceilalţi utilizatori, de la 
comunităţi virtuale şi să participe la reţele de 
socializare; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculatoare; crearea şi dez-
voltarea de software pentru jocurile de calcu-
latoare; furnizarea accesului temporar la 
instrumente pentru dezvoltarea de software 
on-line nedescărcabile, pentru crearea şi 
dezvoltarea jocurilor electronice; servicii de 
asistenţă tehnică, şi anume remedierea 
problemelor la software pentru jocuri de 
calculatoare; furnizarea aplicaţiilor software 
nedescărcabile; furnizarea accesului tempo-
rar la software on-line nedescărcabil pentru 
cloud computing destinat utilizării în stocarea 
electronică a datelor; dezvoltarea software 
de calculatoare în domeniul aplicaţiilor mo-
bile; prestarea serviciilor de furnizor de 
servicii de aplicaţii informatice, şi anume 
găzduirea, gestionarea, dezvoltarea şi între-
ţinerea aplicaţiilor, softwarelor şi site-urilor 
web în domeniile productivităţii personale, 
comunicaţiilor fără fir şi tehnologiilor mobile; 
servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; furnizarea serviciilor de informa-
re, consultanţă şi consiliere referitoare la cele 
sus-menţionate; 

 

45   - servicii pe Internet de prezentări personale, 
de reţele de socializare şi de întâlniri; furniza-
rea datelor de contact şi facilitarea prezentă-
rilor personale în scopul creării şi dezvoltării 
relaţiilor personale productive pentru oameni 
cu dorinţe comune de a întâlni alţi oameni cu 
interese similare; servicii de prezentări per-
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sonale, relaţii personale şi de reţele de 
socializare furnizate pe Internet sau prin 
intermediul altor reţele de calculatoare sau 
de comunicaţii; servicii de reţele de socia-
lizare on-line, şi anume facilitarea prezentă-
rilor sociale sau interacţiunii între persoane; 
servicii de reţele de socializare on-line; 
servicii de reţele de socializare on-line în 
domeniul divertismentului; servicii de reţele 
de socializare on-line în domeniul divertis-
mentului prestate prin intermediul unui site 
web şi reţelelor de comunicaţii; servicii de 
administraţie personală; servicii juridice; ser-
vicii de securitate pentru protejarea proprie-
tăţii şi a persoanelor; furnizarea bazelor de 
date computerizate on-line şi bazelor de date 
on-line cu funcţie de căutare în domeniul 
reţelelor de socializare; furnizarea unui site 
web de reţea de socializare în scopuri de 
divertisment; furnizarea serviciilor de reţele 
de socializare în scopuri de comentarii, 
comparaţii, colaborare, consultanţă, sfaturi, 
discuţii, cercetare, schimb de informaţii, inde-
xare, localizare de informaţii şi divertisment; 
servicii personalizate pentru cumpărături 
(personal shopping); furnizarea unei baze de 
date cu funcţie de căutare cu conţinut audio, 
video şi audiovizual disponibil pe Internet, în 
reţele de telecomunicaţii şi în reţele de 
telecomunicaţii fără fir în domeniul reţelelor 
de socializare on-line. 

 

 

 
 
(210) 041797 
(220) 2017.12.27 
(730) Hankook Tire Co., Ltd., KR 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
36   - administrare de imobile; leasing sau închi-

riere de clădiri; închirieri de clădiri; închirieri 
de spaţii pentru birouri; închirieri de birouri 
(imobiliare); furnizare de informaţii privind 
închirierea de clădiri; închiriere de spaţiu 
industrial; investiţii imobiliare; servicii de 
gestiune imobiliară pentru centre comerciale; 
servicii de vânzări ale centrelor comerciale; 
închirieri de centre comerciale; închirieri de 

spaţii comerciale; agenţii sau brokeraj de 
închiriere de clădiri; servicii de gestiune imo-
biliară pentru clădiri comerciale; 

 

42   - servicii de cercetare în domeniul anvelopelor; 
testarea (inspecţia) pneurilor pentru automo-
bile pentru verificarea stării adecvate pentru 
circulaţia pe drumurile publice; testarea 
(inspecţia) vehiculelor pentru verificarea stării 
adecvate pentru circulaţia pe drumurile publi-
ce; testarea (inspecţia) autovehiculelor înain-
te de transport (pentru verificarea stării tehni-
ce pentru circulaţia pe drumurile publice); 
testarea (inspecţia) autovehiculelor (pentru 
verificarea stării tehnice pentru circulaţia pe 
drumurile publice); testarea tehnică a vehicu-
lelor; consiliere tehnică referitoare la fabrica-
rea anvelopelor; servicii de analiză (inspec-
ţie) a anvelopelor; proiectare de spaţii 
comerciale pentru comerţul cu anvelope; 
testare pentru roţi de autovehicule; testare 
pentru pneuri de automobile; cercetare şi 
dezvoltare de produse; testarea calităţii 
produselor; analiza dezvoltării produselor; 
evaluarea dezvoltării produselor; evaluarea 
siguranţei produselor; evaluare de produse; 
cercetare de laborator în domeniul pneurilor 
de automobile; cântărire de vehicule; dezvol-
tare de produse pentru construirea vehicu-
lelor şi a caroseriilor pentru vehicule; proi-
ectare de vehicule şi de piese şi componente 
pentru vehicule; proiectare de vehicule; 
proiectare de piese pentru vehicule; servicii 
de design interior pentru vehicule; testare de 
produse cu forma originală de vehicule; 
dezvoltare de tehnologii pentru creare de 
circuite pentru comunicaţiile fără fir, procesa-
rea electronică a datelor, aparate electronice 
de consum, dispozitive electronice pentru 
industria auto; cercetare în domeniul tehno-
logiei auto; cercetare şi dezvoltare de roţi 
pentru automobile; cercetare şi dezvoltare de 
piese pentru automobile; inspecţii de auto-
mobile; elaborare de programe pentru simu-
larea experimentelor în domeniul verificării 
tehnice a pneurilor pentru automobile; ser-
vicii de cercetare de laborator pentru pneuri 
de autovehicule; servicii de testare şi de 
cercetare referitoare la maşini, aparate şi 
instrumente; cercetare în mecanică în dome-
niul sporturilor cu motor; servicii de inginerie 
structurală în domeniul industriei vehiculelor 
terestre; servicii de inginerie în domeniul 
industriei vehiculelor terestre; servicii de 
inginerie pentru materiale în domeniul indu-
striei vehiculelor terestre; cercetare şi dez-
voltare de roţi de vehicule pentru terţi; furni-
zare de informaţii ştiinţifice referitoare la 
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performanţa şi operarea automobilelor; proi-
ectare de module pentru automobile; servicii 
de inginerie, control şi testare a calităţii 
materialelor; testare de materii prime; con-
trolul calităţii materiilor prime; proiectare şi 
dezvoltare de software de realitate virtuală. 

 

(531) CFE(7) 27.05.09. 
 

 
 
(210) 041798 
(220) 2017.12.27 
(730) Hankook Tire Co., Ltd., KR 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
36   - administrare de imobile; leasing sau închirie-

re de clădiri; închirieri de clădiri; închirieri de 
spaţii pentru birouri; închirieri de birouri (imo-
biliare); furnizare de informaţii privind închiri-
erea de clădiri; închiriere de spaţiu industrial; 
investiţii imobiliare; servicii de gestiune imo-
biliară pentru centre comerciale; servicii de 
vânzări ale centrelor comerciale; închirieri de 
centre comerciale; închirieri de spaţii comer-
ciale; agenţii sau brokeraj de închiriere de 
clădiri; servicii de gestiune imobiliară pentru 
clădiri comerciale; 

 

42   - servicii de cercetare în domeniul anvelopelor; 
testarea (inspecţia) pneurilor pentru automo-
bile pentru verificarea stării adecvate pentru 
circulaţia pe drumurile publice; testarea (in-
specţia) vehiculelor pentru verificarea stării 
adecvate pentru circulaţia pe drumurile pu-
blice; testarea (inspecţia) autovehiculelor 
înainte de transport (pentru verificarea stării 
tehnice pentru circulaţia pe drumurile publi-
ce); testarea (inspecţia) autovehiculelor (pen-
tru verificarea stării tehnice pentru circulaţia 
pe drumurile publice); testarea tehnică a 
vehiculelor; consiliere tehnică referitoare la 
fabricarea anvelopelor; servicii de analiză 
(inspecţie) a anvelopelor; proiectare de spaţii 
comerciale pentru comerţul cu anvelope; 
testare pentru roţi de autovehicule; testare 
pentru pneuri de automobile; cercetare şi 
dezvoltare de produse; testarea calităţii pro-
duselor; analiza dezvoltării produselor; eva-

luarea dezvoltării produselor; evaluarea sigu-
ranţei produselor; evaluare de produse. 

 

(531) CFE(7) 27.05.09. 
 

 
 
(210) 041799 
(220) 2017.12.27 
(730) Hankook Tire Co., Ltd., KR 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
36   - administrare de imobile; leasing sau închirie-

re de clădiri; închirieri de clădiri; închirieri de 
spaţii pentru birouri; închirieri de birouri (imo-
biliare); furnizare de informaţii privind închiri-
erea de clădiri; închiriere de spaţiu industrial; 
investiţii imobiliare; servicii de gestiune imo-
biliară pentru centre comerciale; servicii de 
vânzări ale centrelor comerciale; închirieri de 
centre comerciale; închirieri de spaţii comer-
ciale; agenţii sau brokeraj de închiriere de 
clădiri; servicii de gestiune imobiliară pentru 
clădiri comerciale; 

 

42   - servicii de cercetare în domeniul anvelopelor; 
testarea (inspecţia) pneurilor pentru automo-
bile pentru verificarea stării adecvate pentru 
circulaţia pe drumurile publice; testarea (in-
specţia) vehiculelor pentru verificarea stării 
adecvate pentru circulaţia pe drumurile pu-
blice; testarea (inspecţia) autovehiculelor 
înainte de transport (pentru verificarea stării 
tehnice pentru circulaţia pe drumurile publi-
ce); testarea (inspecţia) autovehiculelor (pen-
tru verificarea stării tehnice pentru circulaţia 
pe drumurile publice); testarea tehnică a 
vehiculelor; consiliere tehnică referitoare la 
fabricarea anvelopelor; servicii de analiză 
(inspecţie) a anvelopelor; proiectare de spaţii 
comerciale pentru comerţul cu anvelope; 
testare pentru roţi de autovehicule; testare 
pentru pneuri de automobile; cercetare şi 
dezvoltare de produse; testarea calităţii pro-
duselor; analiza dezvoltării produselor; eva-
luarea dezvoltării produselor; evaluarea sigu-
ranţei produselor; evaluare de produse. 

 

(531) CFE(7) 27.05.09. 
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(210) 041803 
(220) 2017.12.28 
(730) MARDARI Ion, MD 

Str. Bulgară nr. 3, ap. 3,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

 

 
 
(210) 041812 
(220) 2018.01.09 
(730) Chutraram Nemaram Gehlot, IN 

101, Shree Whide Heights Apartment, 
Saraswati Nagar, Hirawadi Road, 
Panchavati, Nashik - 422003, Maharashtra, 
India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - produse pentru depilare; creme depilatoare; 

vopsele pentru păr; produse cosmetice şi 
pentru toaletă; produse de curăţat; produse 
de curăţat de uz cosmetic; preparate pentru 
lustruit; substanţe degresante; abrazivi; pre-
parate pentru îngrijirea pielii; creme; loţiuni; 
săpunuri; şampoane; uleiuri pentru păr; ge-
luri pentru păr; uleiuri pentru baie, cu excep-
ţia celor de uz medical; deodorante şi anti-
transpirante de uz personal; produse pentru 
curăţarea dinţilor. 

 

 

 
 
(210) 041813 
(220) 2018.01.09 
(730) Chutraram Nemaram Gehlot, IN 

101, Shree Whide Heights Apartment, 
Saraswati Nagar, Hirawadi Road, 
Panchavati, Nashik - 422003, Maharashtra, 
India 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - pulbere de henna; conuri cu henna parfuma-

te; vopsele de henna pentru păr; uleiuri de 
henna; preparate pentru vopsirea părului; 
balsamuri pentru păr; preparate bazate pe 
henna neagră; produse cosmetice şi pentru 
toaletă; preparate pentru lustruit; substanţe 
degresante; abrazivi; preparate pentru îngriji-
rea pielii; creme; loţiuni; săpunuri; şampoa-
ne; uleiuri pentru păr; geluri pentru păr; ule-
iuri pentru baie, cu excepţia celor de uz me-
dical; deodorante şi antitranspirante de uz 
personal; produse pentru curăţarea dinţilor. 

 

 
 
(210) 041814 
(220) 2018.01.09 
(730) Chutraram Nemaram Gehlot, IN 

101, Shree Whide Heights Apartment, 
Saraswati Nagar, Hirawadi Road, 
Panchavati, Nashik - 422003, Maharashtra, 
India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - vopsele pentru păr; coloranţi pentru păr; pro-

duse cosmetice şi pentru toaletă; henna 
(vopsea cosmetică); produse de curăţat; 
produse de curăţat de uz cosmetic; prepara-
te pentru lustruit; substanţe degresante; 
abrazivi; preparate pentru îngrijirea pielii; 
creme; loţiuni; săpunuri; şampoane; uleiuri 
pentru păr; geluri pentru păr; uleiuri pentru 
baie, cu excepţia celor de uz medical; deodo-
rante şi antitranspirante de uz personal; pro-
duse pentru curăţarea dinţilor. 

 

 
 
(210) 041815 
(220) 2018.01.09 
(730) Chutraram Nemaram Gehlot, IN 

101, Shree Whide Heights Apartment, 
Saraswati Nagar, Hirawadi Road, 
Panchavati, Nashik - 422003, Maharashtra, 
India 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - henna (vopsea cosmetică); coloranţi şi vop-

sele pentru păr; detergenţi; produse cosmeti-
ce şi pentru toaletă; produse de curăţat; pro-
duse de curăţat de uz cosmetic; preparate 
pentru lustruit; substanţe degresante; abra-
zivi; preparate pentru îngrijirea pielii; creme; 
loţiuni; săpunuri; şampoane; uleiuri de păr; 
geluri pentru păr; uleiuri pentru baie, cu ex-
cepţia celor de uz medical; deodorante şi 
antitranspirante de uz personal; produse 
pentru curăţarea dinţilor. 

 

 

 
 
(210) 041816 
(220) 2018.01.09 
(730) Chutraram Nemaram Gehlot, IN 

101, Shree Whide Heights Apartment, 
Saraswati Nagar, Hirawadi Road, 
Panchavati, Nashik - 422003, Maharashtra, 
India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - pulbere de henna; conuri cu henna parfuma-

te; vopsele de henna pentru păr; uleiuri de 
henna; preparate pentru vopsirea părului; 
balsamuri pentru păr; preparate bazate pe 
henna neagră; produse cosmetice şi pentru 
toaletă; preparate pentru lustruit; substanţe 
degresante; abrazivi; preparate pentru îngriji-
rea pielii; creme; loţiuni; săpunuri; şampoa-
ne; uleiuri pentru păr; geluri pentru păr; ule-
iuri pentru baie, cu excepţia celor de uz me-
dical; deodorante şi antitranspirante de uz 
personal; produse pentru curăţarea dinţilor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 041817 
(220) 2018.01.09 
(730) Chutraram Nemaram Gehlot, IN 

101, Shree Whide Heights Apartment, 
Saraswati Nagar, Hirawadi Road, 
Panchavati, Nashik - 422003, Maharashtra, 
India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - henna (vopsea cosmetică); coloranţi pentru 

păr pe bază de henna; uleiuri de henna; pu-
dră de păr; pudră colorantă pentru păr; şam-
poane; loţiuni de păr; balsamuri pentru păr; 
preparate pentru tratamente de păr; prepara-
te pentru îngrijirea pielii; săpunuri; creme; 
produse pentru toaletă; înălbitori şi alte sub-
stanţe pentru rufe; preparate pentru curăţire; 
preparate pentru lustruit; substanţe degre-
sante şi abrazive; produse de parfumerie; 
uleiuri esenţiale; produse cosmetice; deodo-
rante şi antitranspirante. 

 

 

 
 
(210) 041818 
(220) 2018.01.09 
(730) Chutraram Nemaram Gehlot, IN 

101, Shree Whide Heights Apartment, 
Saraswati Nagar, Hirawadi Road, 
Panchavati, Nashik - 422003, Maharashtra, 
India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - şampoane; balsamuri pentru păr; uleiuri pen-

tru păr; geluri pentru păr; ser pentru păr; co-
loranţi pentru păr; vopsele pentru păr; loţiuni 
pentru păr; preparate pentru îngrijirea păru-
lui; săpunuri; creme; produse pentru depilat; 
produse cosmetice. 
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(210) 041840 
(220) 2018.01.09 
(730) DUO-EGO S.R.L., MD 

Str. Bucovinei nr. 7,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, galben, turcoaz. 
(511) NCL(11-2018) 
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 (inclusiv robineţi); 

 

17   - racorduri flexibile; 
 

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

 

(531) CFE(8) 27.05.11; 27.05.17; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 041844 
(220) 2018.01.12 
(730) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO L.L.C, 

AE 
P.O. Box 4115 Sharjah,  
Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
29   - albumină pentru uz culinar; extracte din alge 

de mare pentru alimente; gelatină; grăsimi 
comestibile; anşoa, cu excepţia celor vii; unt 
de arahide; unt; unt de cacao; unt de cocos; 
cremă de unt; albuş de ouă; cârnaţi; sânge-
rete mezeluri; bulion, supă; preparate pentru 
obţinerea bulionului; caviar; fructe conserva-
te; mezeluri; cartofi prăjiţi; varză murată; nuci 
de cocos uscate; ulei de rapiţă pentru ali-
mente / ulei de rapiţă pentru hrană; concen-
trate de bulion; gemuri; fructe congelate; 
supe; stafide; castraveciori; conserve cu le-
gume; legume gătite; legume uscate; uleiuri 
de uz alimentar; frişcă (produse lactate); 
brânzeturi; fructe confiate; crochete alimenta-

re; crustacee, cu excepţia celor vii; curmale; 
lapte; raci, cu excepţia celor vii; file de peşte; 
cheag; fructe gătite; jeleuri de fructe; pulpă 
de fructe; cărnuri; peşte, cu excepţia celui 
viu; jeleuri comestibile; aspic de carne; carne 
de vânat; ghimbir (dulceaţă); boabe de soia 
conservate, de uz alimentar; materii grase 
pentru fabricarea grăsimilor comestibile; 
amestecuri cu conţinut de grăsime pentru 
tartine; hering, cu excepţia celui viu; homari, 
cu excepţia celor vii; ulei de porumb pentru 
alimente; ulei de miez de palmier (alimenta-
ţie); ulei de susan pentru alimente; stridii, cu 
excepţia celor vii; ihtiocol de uz alimentar; 
jambon; gălbenuş de ou; iaurt; preparate 
pentru supă de legume; sucuri de legume 
pentru gătit; extracte din carne; chefir; cu-
mâs; băuturi pe bază de lapte; zer; produse 
lactate; languste, cu excepţia celor vii; ba-
con; linte (legume) conservată; margarină; 
dulceţuri; măduvă de animale, de uz alimen-
tar; testacee, cu excepţia celor vii; scoici 
(moluşte), cu excepţia celor vii; ulei de pal-
mier (alimentaţie); nuci preparate; ouă; pra-
furi de ouă; pate de ficat; cepe (legume) con-
servate; măsline conservate; ulei de măsline 
comestibil; ulei de oase comestibil; pectină 
pentru uz culinar; murături; mazăre conser-
vată; carne sărată; preparate pentru supe; 
piure de roşii; salate de legume; untură pen-
tru gătit; salate de fructe; sardine, cu excep-
ţia celor vii; somon, cu excepţia celui viu; seu 
comestibil; ton, cu excepţia celui viu; suc de 
roşii pentru gătit; ulei de floarea-soarelui co-
mestibil; burtă de vacă; trufe conservate; 
carne de pasăre; coji de fructe; alginaţi pen-
tru uz culinar; migdale măcinate; arahide, 
preparate; ciuperci conservate; grăsime de 
cocos; ulei de cocos pentru alimente; fasole 
în conservă; ficat; mâncăruri pe bază de peş-
te; produse alimentare pe bază de peşte; 
chipsuri din fructe; scoici, moluşte comestibi-
le, cu excepţia celor vii; fructe conservate în 
alcool; polen preparat pentru alimentaţie; 
peşte conservat; carne conservată; creveţi, 
cu excepţia celor vii; ouă de melci (pentru 
consum); tofu; frişcă; carne de porc; cuiburi 
de păsări, comestibile; conserve de peşte; 
făină de peşte pentru consum uman; fructe 
în conservă; felii prăjite de cartofi; peşte să-
rat; castraveţi de mare, cu excepţia celor vii; 
crisalide de viermi de mătase pentru consum 
uman; conserve de legume; cârnaţi în aluat; 
fulgi de cartofi; piure de mere; compot de 
merişoare; tahini (pastă de seminţe de su-
san); pastă de năut; varec fript, comestibil; 
gustări pe bază de fructe; lapte bătut; alimen-
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te pe bază de legume fermentate (kimchi); 
lapte din boabe de soia; shake-uri din lapte; 
ajvar (pastă de ardei în conservă); seminţe 
de floarea-soarelui, preparate; pateuri de 
peşte; lichior de ouă (nealcoolic); pateuri 
vegetale; icre de peşte, preparate; seminţe, 
preparate; aloe vera preparată pentru con-
sum uman; usturoi conservat; lapte de albu-
mină; ulei din seminţe pentru uz culinar; 
chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de gră-
simi; lecitină pentru uz culinar; fermenţi de 
lapte pentru uz culinar; fructe, pregătite; lapte 
condensat; prostokvasha (lapte acru); 
ryazhenka (lapte covăsit); lapte fermentat; 
pastă de dovlecei; pastă de (pătlăgea) vână-
tă; lapte de arahide pentru uz culinar; lapte 
de migdale de uz culinar; lapte de orez; an-
ghinare, conservate; aranjamente de fructe 
procesate; lapte praf; yakitori; bulgogi (mân-
care coreeană din carne de vită); nuci glasa-
te; nuci aromatizate; alune, preparate; fructe 
de pădure, conservate; guacamole (avocado 
pasat); inele de ceapă; falafel; suc de lămâie 
de uz culinar; carne liofilizată; lapte de ovăz; 
frişcă vegetală; legume liofilizate; ulei de 
măsline extravirgin; galbi (mâncare pe bază 
de carne la grătar); escamoles (larve de fur-
nici comestibile, preparate); insecte comesti-
bile, cu excepţia celor vii; porumb dulce, pre-
lucrat; creme tartinabile pe bază de alune; 
găluşte pe bază de cartofi; cabanoşi pentru 
hotdog; cabanoşi pe băţ; ulei de soia de uz 
alimentar; înlocuitori de lapte; lapte de mig-
dale; lapte de arahide; lapte de cocos; lapte 
de nucă de cocos pentru uz culinar; băuturi 
pe bază de lapte de cocos; lapte de orez de 
uz culinar; băuturi pe bază de lapte de mig-
dale; băuturi pe bază de lapte de arahide; 
maţe pentru cârnaţi, naturale sau artificiale. 

 

 

 
 
(210) 041845 
(220) 2018.01.12 
(730) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO L.L.C, 

AE 
P.O. Box 4115 Sharjah,  
Emiratele Arabe Unite 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
29   - albumină pentru uz culinar; extracte din alge 

de mare pentru alimente; gelatină; grăsimi 
comestibile; anşoa, cu excepţia celor vii; unt 
de arahide; unt; unt de cacao; unt de cocos; 
cremă de unt; albuş de ou; cârnaţi; sângere-
te mezeluri; bulion, supă; preparate pentru 
obţinerea bulionului; caviar; fructe conserva-
te; mezeluri; cartofi prăjiţi; varză murată; nuci 
de cocos uscate; ulei de rapiţă pentru ali-
mente / ulei de rapiţă pentru hrană; concen-
trate de bulion; gemuri; fructe congelate; 
supe; stafide; castraveciori; conserve cu le-
gume; legume gătite; legume uscate; uleiuri 
de uz alimentar; frişcă (produse lactate); 
brânzeturi; fructe confiate; crochete alimenta-
re; crustacee, cu excepţia celor vii; curmale; 
lapte; raci, cu excepţia celor vii; file de peşte; 
cheag; fructe gătite; jeleuri de fructe; pulpă 
de fructe; cărnuri; peşte, cu excepţia celui 
viu; jeleuri comestibile; aspic de carne; carne 
de vânat; ghimbir (dulceaţă); boabe de soia 
conservate, de uz alimentar; materii grase 
pentru fabricarea grăsimilor comestibile; 
amestecuri cu conţinut de grăsime pentru 
tartine; hering, cu excepţia celui viu; homari, 
cu excepţia celor vii; ulei de porumb pentru 
alimente; ulei de miez de palmier (alimenta-
ţie); ulei de susan pentru alimente; stridii, cu 
excepţia celor vii; ihtiocol de uz alimentar; 
jambon; gălbenuş de ou; iaurt; preparate 
pentru supă de legume; sucuri de legume 
pentru gătit; extracte din carne; chefir; cu-
mâs; băuturi pe bază de lapte; zer; produse 
lactate; languste, cu excepţia celor vii; ba-
con; linte (legume) conservată; margarină; 
dulceţuri; măduvă de animale, de uz alimen-
tar; testacee, cu excepţia celor vii; scoici 
(moluşte), cu excepţia celor vii; ulei de pal-
mier (alimentaţie); nuci preparate; ouă; pra-
furi de ouă; pate de ficat; cepe (legume) con-
servate; măsline conservate; ulei de măsline 
comestibil; ulei de oase comestibil; pectină 
pentru uz culinar; murături; mazăre conser-
vată; carne sărată; preparate pentru supe; 
piure de roşii; salate de legume; untură pen-
tru gătit; salate de fructe; sardine, cu excep-
ţia celor vii; somon, cu excepţia celor viu; seu 
comestibil; ton, cu excepţia celui viu; suc de 
roşii pentru gătit; ulei de floarea-soarelui co-
mestibil; burtă de vacă; trufe conservate; 
carne de pasăre; coji de fructe; alginaţi pen-
tru uz culinar; migdale măcinate; arahide, 
preparate; ciuperci conservate; grăsime de 
cocos; ulei de cocos pentru alimente; fasole 
în conservă; ficat; mâncăruri pe bază de peş-
te; produse alimentare pe bază de peşte; 
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chipsuri din fructe; scoici, moluşte comestibi-
le, cu excepţia celor vii; fructe conservate în 
alcool; polen preparat pentru alimentaţie; 
peşte conservat; carne conservată; creveţi, 
cu excepţia celor vii; ouă de melci (pentru 
consum); tofu; frişcă; carne de porc; cuiburi 
de păsări, comestibile; conserve de peşte; 
făină de peşte pentru consum uman; fructe 
în conservă; felii prăjite de cartofi; peşte să-
rat; castraveţi de mare, cu excepţia celor vii; 
crisalide de viermi de mătase pentru consum 
uman; conserve de legume; cârnaţi în aluat; 
fulgi de cartofi; piure de mere; compot de 
merişoare; tahini (pastă de seminţe de su-
san); pastă de năut; varec fript, comestibil; 
gustări pe bază de fructe; lapte bătut; alimen-
te pe bază de legume fermentate (kimchi); 
lapte din boabe de soia; shake-uri din lapte; 
ajvar (pastă de ardei în conservă); seminţe 
de floarea-soarelui, preparate; pateuri de 
peşte; lichior de ouă (nealcoolic); pateuri 
vegetale; icre de peşte, preparate; seminţe, 
preparate; aloe vera preparată pentru con-
sum uman; usturoi conservat; lapte de albu-
mină; ulei din seminţe pentru uz culinar; 
chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de gră-
simi; lecitină pentru uz culinar; fermenţi de 
lapte pentru uz culinar; fructe, pregătite; lapte 
condensat; prostokvasha (lapte acru); 
ryazhenka (lapte covăsit); lapte fermentat; 
pastă de dovlecei; pastă de (pătlăgea) vână-
tă; lapte de arahide pentru uz culinar; lapte 
de migdale de uz culinar; lapte de orez; an-
ghinare, conservate; aranjamente de fructe 
procesate; lapte praf; yakitori; bulgogi (mân-
care coreeană din carne de vită); nuci glasa-
te; nuci aromatizate; alune preparate; fructe 
de pădure, conservate; guacamole (avocado 
pasat); inele de ceapă; falafel; suc de lămâie 
de uz culinar; carne liofilizată; lapte de ovăz; 
frişca vegetală; legume liofilizate; ulei de 
măsline extravirgin; galbi (mâncare pe bază 
de carne la grătar); escamoles (larve de fur-
nici comestibile, preparate); insecte comesti-
bile, cu excepţia celor vii; porumb dulce, pre-
lucrat; creme tartinabile pe bază de alune; 
găluşte pe bază de cartofi; cabanoşi pentru 
hotdog; cabanoşi pe băţ; ulei de soia de uz 
alimentar; înlocuitori de lapte; lapte de mig-
dale; lapte de arahide; lapte de cocos; lapte 
de nucă de cocos pentru uz culinar; băuturi 
pe bază de lapte de cocos; lapte de orez de 
uz culinar; băuturi pe bază de lapte de mig-
dale; băuturi pe bază de lapte de arahide; 
maţe pentru cârnaţi, naturale sau artificiale. 

 

 

(210) 041865 
(220) 2018.01.17 
(730) KILOVATÎI Alexandr, MD 

Bd. C. Negruzzi nr. 6, bloc 2, ap. 5,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea de produse şi servicii printr-
o reţea de calculatoare şi furnizarea de feed-
back evaluativ şi evaluări de produse şi ser-
vicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a 
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 041877 
(220) 2018.01.17 
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and 

Chemical Industry, Joint Stock Company, 
BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia – 
Herţegovina 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice. 
 

 

 
 
(210) 041879 
(220) 2018.01.15 
(730) SOCOLOV Anatolii, MD 

Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 23,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
28   - jocuri, jucării şi articole pentru joacă; aparate 

pentru jocuri video; articole de gimnastică şi 
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul 
de Crăciun; 

 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.03. 
 

 
 
(210) 041893 
(220) 2018.01.22 
(730) Orhei-Vit S.A., MD 

Str. Mesager nr. 16,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - băuturi şi sucuri din fructe şi legume pentru 

copii; 
 

32   - băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 
 

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

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 

(210) 041895 
(220) 2018.01.22 
(730) MYLAN PHARMA GROUP LIMITED, IE 

Inverin County, Galway, Irlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - preparate medicale pentru tratamentul infla-

maţiilor şi durerilor musculare sau scheletice; 
 

10   - seringi, ace şi dispozitive medicale pentru 
injectarea şi livrarea medicamentelor sau a 
oricăror preparate medicale. 

 

 

 
 
(210) 041897 
(220) 2018.01.23 
(730) GUŢU Serghei, MD 

Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
32   - bere. 
 

(531) CFE(8) 01.01.01; 02.09.01; 04.01.03; 04.01.04; 
04.01.25; 05.11.15; 20.05.01; 24.13.22; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 041898 
(220) 2018.01.23 
(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, auriu. 
(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

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

 

(531) CFE(8) 26.03.02; 26.03.05; 26.03.07; 26.03.18; 
27.05.24; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 041913 
(220) 2018.01.23 
(730) BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice. 
 

(531) CFE(8) 05.01.01; 05.01.06; 27.05.17. 
 

(210) 041916 
(220) 2018.01.25 
(730) Al-Furat for Tobacco  

and Cigarettes Industry Co., JO 
Al-Basrah Street, Jabal Amman, 5th Circle, 
P.O. Box 941936, Amman 11194, Iordania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

inclusiv ţigarete, trabucuri, ţigarille (tip de 
trabuc de dimensiuni reduse), ţigarete, tutun 
mărunţit pentru rulat şi ţigări, tutun pentru 
rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun de 
mestecat, ţigarete care conţin înlocuitori de 
tutun, cu excepţia celor pentru uz medical; 
tutun cu arome; melasă; tutun de prizat; ţiga-
rete electronice; narghilele electronice; cape-
te pentru narghilele electronice; brichete; 
articole pentru fumători, inclusiv foiţe absor-
bante pentru pipe de tutun, tabachere pentru 
ţigarete, foarfeci pentru trabucuri, portţigarete 
pentru trabucuri, cartuşe de gaz pentru bri-
chete, filtre pentru ţigări, portţigarete pentru 
ţigarete, capete pentru portţigarete, foiţe pen-
tru ţigarete, capete de ţigarete, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, cremene, 
cutii cu umiditate constantă pentru păstrarea 
trabucurilor, dispozitive de curăţat pipe de 
tutun, suporturi pentru pipe de tutun, punguţe 
de tutun, tabachere pentru tutun de prizat, 
scuipători pentru consumatorii de tutun, muş-
tiucuri din chihlimbar pentru trabucuri şi su-
porturi de trabucuri, recipiente de tutun, muş-
tiucuri din chihlimbar pentru ţigarete şi supor-
turi de ţigarete, scrumiere, tuburi de ţigară; 
plante pentru fumat; chibrituri; cutii de chibri-
turi; suporturi pentru chibrituri; tutun pentru 
narghilea; melasă pentru tutun; substanţe 
pentru fumat, niciuna de uz medical sau cu-
rativ; amestecuri aromate de tutun şi melasă 
pentru narghilele; lichide aromate şi pra-
furi/pudre dizolvabile pentru narghilea; pipe 
electronice; lichid pentru narghilele electroni-
ce (lichid electronic) care conţin arome lichi-
de folosite pentru umplerea narghilelelor 
electronice sau a cartuşelor pentru narghilele 
electronice; narghilele; accesorii sau piese 
pentru narghilele, inclusiv cărbune pentru 
narghilea, boluri şi capete pentru narghilele, 
furtunuri pentru narghilele, baze pentru nar-
ghilele, muştucuri, filtre şi piese de gură pen-
tru narghilele, furtun de gură pentru narghile-
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le, tije pentru narghilele, genţi şi cutii pentru 
narghilele, vas pentru narghilele. 

 

 

 
 
(210) 041917 
(220) 2018.01.25 
(730) Al-Furat for Tobacco  

and Cigarettes Industry Co., JO 
Al-Basrah Street, Jabal Amman, 5th Circle, 
P.O. Box 941936, Amman 11194, Iordania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

inclusiv ţigarete, trabucuri, ţigarille (tip de 
trabuc de dimensiuni reduse), ţigarete, tutun 
mărunţit pentru rulat şi ţigări, tutun pentru 
rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun de 
mestecat, ţigarete conţinând înlocuitori de 
tutun, cu excepţia celor pentru uz medical; 
tutun cu arome; melasă; tutun de prizat; ţiga-
rete electronice; narghilele electronice; cape-
te pentru narghilele electronice; brichete; 
articole pentru fumători, inclusiv foiţe absor-
bante pentru pipe de tutun, tabachere pentru 
ţigarete, foarfeci pentru trabucuri, portţigarete 
pentru trabucuri, cartuşe de gaz pentru bri-
chete, filtre pentru ţigări, portţigarete pentru 
ţigarete, capete pentru portţigarete, foiţe pen-
tru ţigarete, capete de ţigarete, dispozitive de 
buzunar pentru rularea ţigaretelor, cremene, 
cutii cu umiditate constantă pentru păstrarea 
trabucurilor, dispozitive de curăţat pipe de 
tutun, suporturi pentru pipe de tutun, punguţe 
de tutun, tabachere pentru tutun de prizat, 
scuipători pentru consumatorii de tutun, muş-
tiucuri din chihlimbar pentru trabucuri şi su-
porturi de trabucuri, recipiente de tutun, muş-
tiucuri din chihlimbar pentru ţigarete şi supor-
turi de ţigarete, scrumiere, tuburi de ţigară; 
plante pentru fumat; chibrituri; cutii de chibri-
turi; suporturi pentru chibrituri; tutun pentru 
narghilea; melasă pentru tutun; substanţe 
pentru fumat, niciuna de uz medical sau cu-
rativ; amestecuri aromate de tutun şi melasă 
pentru narghilele; lichide aromate şi pra-
furi/pudre dizolvabile pentru narghilea; pipe 
electronice; lichid pentru narghilele electroni-
ce (lichid electronic) care conţine arome li-
chide folosite pentru umplerea narghilelelor  
 

electronice sau a cartuşelor pentru narghilele 
electronice; narghilele; accesorii sau piese 
pentru narghilele, inclusiv cărbune pentru 
narghilea, boluri şi capete pentru narghilele, 
furtunuri pentru narghilele, baze pentru nar-
ghilele, muştucuri şi filtre şi piese de gură 
pentru narghilele, furtun de gură pentru nar-
ghilele, tije pentru narghilele, genţi şi cutii 
pentru narghilele, vas pentru narghilele. 

 

 

 
 
(210) 041926 
(220) 2018.01.31 
(730) MALCOCI Vera, MD 

Str. Independenţei nr. 1, MD-2088, 
Ghidighici, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

(531) CFE(8) 01.15.23; 26.01.05; 26.01.18; 26.02.05; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 041927 
(220) 2018.01.31 
(730) MALCOCI Nicolae, MD 

Str. Independenţei nr. 1, MD-2088, 
Ghidighici, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 



 
MD - BOPI 4/2018        TRADEMARKS 

 110

(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 24.13.01; 24.13.22; 26.01.16; 27.01.06; 
27.03.15; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 041928 
(220) 2018.01.24 
(730) AEROFOOD S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 80/3,  
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.07.02; 05.11.15; 11.03.03; 
11.03.20; 19.01.01; 25.01.06; 25.01.25; 26.01.18; 
26.01.19; 27.05.02; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 041930 
(220) 2018.01.29 
(730) EPIDAVR S.R.L., firmă, MD 

Str. Uzinelor nr. 143,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(591) Culori revendicate: alb, negru, portocaliu, 
galben de diferite nuanţe, verde de diferite 
nuanţe, roz de diferite nuanţe, bej de diferite 
nuanţe, albastru de diferite nuanţe, violet de 
diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe. 

(511) NCL(11-2018) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

(531) CFE(8) 01.03.06; 02.05.03; 02.05.21; 02.09.01; 
03.01.14; 06.07.08; 06.07.25; 06.19.01; 27.05.02; 
29.01.15. 

 

 
 
(210) 041931 
(220) 2018.02.01 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LABEL". 

(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun 
pentru rularea propriilor ţigarete, tutun de 
pipă, tutun de mestecat, tutun de prizat, 
kretek; snus; înlocuitori de tutun (cu excepţia 
celor de uz medical); articole pentru fumători, 
inclusiv foiţe pentru ţigarete şi tuburi pentru 
ţigarete, filtre pentru ţigarete, recipiente de 
tutun, tabachere pentru ţigarete şi scrumiere, 
pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor, brichete; chibrituri; beţe de tutun, 
produse din tutun pentru a fi încălzite, dispo-
zitive electronice şi piesele acestora pentru 
încălzirea ţigaretelor sau tutunului în scopul 
eliberării aerosolilor care conţin nicotină pen-
tru inhalare; soluţii de nicotină lichidă pentru 
utilizare în ţigarete electronice; dispozitive 
electronice de fumat; ţigarete electronice; 
ţigarete electronice folosite ca înlocuitori ai 
ţigaretelor tradiţionale; dispozitive electronice 
pentru inhalarea aerosolilor care conţin nico-
tină; dispozitive de vaporizare orale pentru 
fumători, produse din tutun şi înlocuitori de 
tutun; articole pentru fumători destinate ţiga-
retelor electronice; piese şi accesorii pentru 
produsele sus-menţionate incluse în clasa 
34; dispozitive pentru stingerea ţigaretelor şi 
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ţigărilor de foi încălzite, precum şi a beţelor 
de tutun încălzite; cutii pentru ţigarete elec-
tronice reîncărcabile; huse de protecţie şi 
huse pentru transportarea ţigaretelor electro-
nice şi dispozitivelor electronice de fumat. 

 

 

 
 
(210) 041932 
(220) 2018.02.01 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LABEL". 

(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun 
pentru rularea propriilor ţigarete, tutun de 
pipă, tutun de mestecat, tutun de prizat, 
kretek; snus; înlocuitori de tutun (cu excepţia 
celor de uz medical); articole pentru fumători, 
inclusiv foiţe pentru ţigarete şi tuburi pentru 
ţigarete, filtre pentru ţigarete, recipiente de 
tutun, tabachere pentru ţigarete şi scrumiere, 
pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor, brichete; chibrituri; beţe de tutun, 
produse din tutun pentru a fi încălzite, dispo-
zitive electronice şi piesele acestora pentru 
încălzirea ţigaretelor sau tutunului în scopul 
eliberării aerosolilor care conţin nicotină pen-
tru inhalare; soluţii de nicotină lichidă pentru 
utilizare în ţigarete electronice; dispozitive 
electronice de fumat; ţigarete electronice; 
ţigarete electronice folosite ca înlocuitori ai 
ţigaretelor tradiţionale; dispozitive electronice 
pentru inhalarea aerosolilor care conţin nico-
tină; dispozitive de vaporizare orale pentru 
fumători, produse din tutun şi înlocuitori de 
tutun; articole pentru fumători destinate ţiga-
retelor electronice; piese şi accesorii pentru 
produsele sus-menţionate incluse în clasa 
34; dispozitive pentru stingerea ţigaretelor şi 
ţigărilor de foi încălzite, precum şi a beţelor 
de tutun încălzite; cutii pentru ţigarete elec-
tronice reîncărcabile; huse de protecţie şi 
huse pentru transportarea ţigaretelor electro-
nice şi dispozitivelor electronice de fumat. 

 

 

(210) 041933 
(220) 2018.02.01 
(730) Philip Morris Products S.A., CH 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,  
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "LABEL". 

(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

inclusiv ţigări de foi, ţigarete, cigarillos, tutun 
pentru rularea propriilor ţigarete, tutun de 
pipă, tutun de mestecat, tutun de prizat, 
kretek; snus; înlocuitori de tutun (cu excepţia 
celor de uz medical); articole pentru fumători, 
inclusiv foiţe pentru ţigarete şi tuburi pentru 
ţigarete, filtre pentru ţigarete, recipiente de 
tutun, tabachere pentru ţigarete şi scrumiere, 
pipe, dispozitive de buzunar pentru rularea 
ţigaretelor, brichete; chibrituri; beţe de tutun, 
produse din tutun pentru a fi încălzite, dispo-
zitive electronice şi piesele acestora pentru 
încălzirea ţigaretelor sau tutunului în scopul 
eliberării aerosolilor care conţin nicotină pen-
tru inhalare; soluţii de nicotină lichidă pentru 
utilizare în ţigarete electronice; dispozitive 
electronice de fumat; ţigarete electronice; 
ţigarete electronice folosite ca înlocuitori ai 
ţigaretelor tradiţionale; dispozitive electronice 
pentru inhalarea aerosolilor care conţin nico-
tină; dispozitive de vaporizare orale pentru 
fumători, produse din tutun şi înlocuitori de 
tutun; articole pentru fumători destinate ţiga-
retelor electronice; piese şi accesorii pentru 
produsele sus-menţionate incluse în clasa 
34; dispozitive pentru stingerea ţigaretelor şi 
ţigărilor de foi încălzite, precum şi a beţelor 
de tutun încălzite; cutii pentru ţigarete elec-
tronice reîncărcabile; huse de protecţie şi 
huse pentru transportarea ţigaretelor electro-
nice şi dispozitivelor electronice de fumat. 

 

 

 
 
(210) 041935 
(220) 2018.01.31 
(730) MEDIA GALLERY S.R.L., MD 

Str. Gheorghe Tudor nr. 2B,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(8) 25.07.04; 26.04.03; 26.04.09; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 041936 
(220) 2018.02.01 
(730) GUZUN Efrosinia, MD 

Str. Păcii, MD-4829, 
Măgdăceşti, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

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

 

(531) CFE(8) 26.01.05; 26.04.04; 26.04.08; 27.05.01. 
 

 
 
 

(210) 041937 
(220) 2018.01.26 
(730) CIUREA Ion, MD 

Str. Munceşti nr. 246, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
TÎMCOV Roman, MD 
MD-4820, Dolinnoe, Criuleni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "SUPER LUXE", cu excepţia execu-
tării grafice deosebite. 

(511) NCL(11-2018) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă. 

 

(531) CFE(8) 26.01.11; 26.01.18; 26.01.24; 26.04.18; 
27.05.03; 27.05.11; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 041938 
(220) 2018.01.26 
(730) CIUREA Ion, MD 

Str. Munceşti nr. 246, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
TÎMCOV Roman, MD 
MD-4820, Dolinnoe, Criuleni,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

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

 

 

 
 
(210) 041942 
(220) 2018.02.05 
(730) ZERNOFF S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13, bloc 1, ap.(of.) 
of. 1F,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 041943 
(220) 2018.02.05 
(730) CASTEL MIMI S.R.L., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 041945 
(220) 2018.02.01 
(730) Gallaher Limited, GB 

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey KT13 0QU, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "RECESSED", "CHARCOAL", 
"FILTER", cu excepţia executării grafice deo-
sebite. 

(511) NCL(11-2018) 
34   - tutun prelucrat sau neprelucrat; tutun de fu-

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

 

(531) CFE(8) 10.01.01; 10.01.05; 10.01.10; 10.01.25; 
14.01.01; 24.04.16; 26.15.03; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 041947 
(220) 2018.02.02 
(730) COTOROBAI Galina, MD 

Str. Ipate Soroceanu nr. 7,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 



 
MD - BOPI 4/2018        TRADEMARKS 

 114

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a per-
soanelor; servicii personale şi sociale oferite 
de către terţi destinate să satisfacă nevoile 
indivizilor. 

 

(531) CFE(8) 02.07.01; 02.07.12; 02.07.23; 02.07.25; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 041951 
(220) 2018.02.02 
(730) LARIICIUC Anatolii, MD 

Bd. Traian nr. 19/3, ap. 72,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofe-
tărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere, 
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; 
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă (apă îngheţată); 

 

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

 

 

 
 
(210) 041953 
(220) 2018.02.06 
(730) PAŞANOV Nadejda, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 11, bloc 2, ap. 6,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului. 
 

 

 
 
(210) 041955 
(220) 2018.02.06 
(730) NGUYEN SI TRUNG KY., MD 

Str. George Meniuc nr. 58,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - substanţe şi alimente dietetice de uz medi-

cal, suplimente dietetice pentru oameni; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 041956 
(220) 2018.02.06 
(730) RACIUC Anastasia, MD 

Str. Krîlov nr. 13,  
MD-3121, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 24.17.11; 27.05.01; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 041957 
(220) 2018.01.30 
(730) UNIVERSCOM S.A., MD 

Str. Petricani nr. 21/3,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, violet, roz, negru. 
(511) NCL(11-2018) 
24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 

casnic; draperii din materiale textile sau 
plastice; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.05.03; 05.05.21; 27.05.08; 29.01.14. 
 

(210) 041958 
(220) 2018.02.06 
(730) PASCARU Adrian, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(8) 24.01.15; 24.01.19; 25.01.25; 27.05.10. 
 

 
 
(210) 041959 
(220) 2018.02.05 
(730) VICOL Alexandru, MD 

Str. Nicolai Zelinski nr. 15, bloc 5, ap. 15,  
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

nale; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţi-
ale; preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

(531) CFE(8) 26.01.05; 26.01.18; 27.05.21. 
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(210) 041960 
(220) 2018.02.06 
(730) M TABAKO OOD, BG 

26, Mladezhka str. Plovdiv, BG-4002, 
Bulgaria 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, alb, negru, sur. 
(511) NCL(11-2018) 
34   - foiţe absorbante pentru pipe de tutun, recipi-

ente de tutun, dispozitive de buzunar pentru 
rularea ţigaretelor, brichete pentru fumători, 
pungi de tutun, cutii de chibrituri, chibrituri, 
cutii pentru trabucuri, umidificatori pentru 
trabucuri, produse pentru curăţarea pipelor 
pentru tutun, pipe pentru tabac, capete pen-
tru portţigarete, dispozitive de tăiat ţigarete, 
scrumiere pentru fumători, cigarillos, ţigarete, 
trabucuri şi alte articole pentru fumători, tu-
tun, filtre pentru ţigarete, capete de ţigarete, 
carnete de hârtie pentru ţigarete, portţigarete 
pentru ţigarete, portţigarete pentru ţigări de 
foi, ţigarete. 

 

(531) CFE(8) 26.04.05; 26.04.18; 26.11.03; 26.11.08; 
27.05.02; 29.01.14. 

 

 
 
(210) 041961 
(220) 2018.02.06 
(730) PASCARU Adrian, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

 

 
 
 
 
 

(210) 041963 
(220) 2018.02.08 
(730) TERMOSTAL IMEX S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc C,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 

 
 
(210) 041964 
(220) 2018.02.08 
(730) CRESTIAN Alexandru, MD 

Bd. Larisa nr. 8, ap. 8,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

 

 
 
(210) 041971 
(220) 2018.02.16 
(730) MERCAT DEVELOPMENTS LIMITED, GB 

122-126 TOOLEY STREET LONDON, SE1 
2TU, Company No. 05548490, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 041973 
(220) 2018.02.16 
(730) MERCAT DEVELOPMENTS LIMITED, GB 

122-126 TOOLEY STREET LONDON, SE1 
2TU, Company No. 05548490, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(8) 26.04.05; 26.04.18; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 041974 
(220) 2018.02.07 
(730) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET  

ANONIM SIRKETI,  
reprezentanţa companiei turceşti, MD 
Bd. Moscova nr. 6, of. 25,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice, medicale; substanţe şi 

alimente dietetice de uz medical; suplimente 
dietetice pentru oameni. 

 

 

 
 
 
 

(210) 041975 
(220) 2018.02.09 
(730) INFODEBIT CREDIT REPORT S.R.L., MD 

Str. Hînceşti nr. 138/1,  
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a per-
soanelor; servicii personale şi sociale oferite 
de către terţi destinate să satisfacă nevoile 
indivizilor. 

 

 

 
 
(210) 041976 
(220) 2018.02.09 
(730) CODRU-ST S.R.L.,  

firmă de producţie şi comerţ, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 33/A, MD-3711, 
Bucovăţ, Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
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 de uz alimentar; 
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31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi le-
gume proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pen-
tru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pen-
tru animale; malţ; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.03.13; 05.03.20; 05.07.13; 05.13.01; 
05.13.25; 27.03.11; 27.05.04; 27.05.08. 

 

 
 
(210) 041977 
(220) 2018.02.09 
(730) CEALICOV Constantin, MD 

Bd. Constantin Negruzzi nr. 10, ap. 53,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, portocaliu. 
(511) NCL(11-2018) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(8) 02.03.01; 02.03.08; 02.03.16; 02.03.23; 
26.04.09; 26.04.14; 26.04.18; 27.05.17; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 041980 
(220) 2018.02.12 
(730) IUSTIN Viorel, MD 

MD-3515, Brăneşti, Orhei,  
Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
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 de uz alimentar; 

 

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

 

31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi le-
gume proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pen-
tru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pen-
tru animale; malţ; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii. 

 

(531) CFE(8) 02.09.01; 27.05.08; 27.05.13. 
 

 
 
(210) 041981 
(220) 2018.02.12 
(730) IUSTIN Viorel, MD 

MD-3515, Brăneşti, Orhei,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
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 de uz alimentar; 

 

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

 

31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi le-
gume proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pen-
tru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pen-
tru animale; malţ; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii. 

 

(531) CFE(8) 24.09.02; 24.09.05; 24.09.07; 27.05.08; 
27.05.13. 

 

 
 
(210) 041982 
(220) 2018.02.07 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 Basel, Elveţia 
(540)  
 
 

 

(511) NCL(11-2018) 
05   - preparate farmaceutice pentru uz uman. 
 

 

 
 
(210) 041983 
(220) 2018.02.20 
(730) PAVLOVSCHI Pavel, MD 

Str. Ion Creangă nr. 53/1, ap. 191,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; 

 

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 de uz alimentar; 

 

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

 

 

 
 
(210) 041985 
(220) 2018.02.12 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi 

otvetstvennostiu "GRAND CANDY", AM 
ul. Masisa, 31, 0061, g. Erevan, Armenia 

(540)  
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(591) Culori revendicate: gri, gri-deschis, gri-închis, 
negru, alb, roz, roşu, cafeniu, bej. 

(511) NCL(11-2018) 
30   - preparate aromatice de uz alimentar; arome 

pentru prăjituri, cu excepţia uleiurilor esenţia-
le; arome pentru băuturi, cu excepţia uleiuri-
lor esenţiale; arome de cafea; arome, cu 
excepţia uleiurilor esenţiale; anason în formă 
de stea; vanilină (înlocuitori de vanilie); vani-
lie (arome); vafe, gofre; îndulcitori naturali; 
lianţi pentru mezeluri; lianţi pentru îngheţată 
(gheaţă comestibilă); apă de mare pentru 
gătit; alge (condimente); cuişoare; glazură 
pentru prăjituri; glucoză pentru uz culinar; 
muştar; aditivi pe bază de gluten pentru uz 
culinar; drojdie; agenţi de îngroşare pentru 
gătit; maia; înlocuitori de cafea; preparate 
vegetale care înlocuiesc cafeaua; sosuri pen-
tru salate; dulciuri pentru decorarea pomului 
de Crăciun; torturi; produse de cofetărie; 
produse de cofetărie pe bază de arahide; 
produse de cofetărie pe bază de migdale; 
paste alimentare făinoase; produse de pati-
serie; ghimbir (mirodenii); îngheţată de iaurt 
(îngheţate); cacao; produse de cacao; cremă 
tartar pentru uz culinar; cremă tartar pentru 
uz alimentar; capere; caramele (bomboane); 
curry (condiment); ketchup (sos); gluten pre-
parat ca produs alimentar; lemn dulce (cofe-
tărie); bomboane cu mentă; bomboane, in-
clusiv drajeuri, bomboane de ciocolată; scor-
ţişoară (condiment); cafea; cafea verde; ami-
don de uz alimentar; biscuiţi săraţi; turmeric; 
gheaţă pentru răcire; gheaţă naturală sau 
artificială; gheaţă comestibilă; acadele; ma-
ioneză; maltoză; marinate; miere; lăptişor de 
matcă; îngheţată; făină; făină de grâu; spu-
me de desert (dulciuri); spume de ciocolată; 
mentă pentru utilizare în cofetărie; cacao cu 
lapte; cafea cu lapte; băuturi pe bază de ca-
fea; băuturi pe bază de cacao; băuturi pe 
bază de ceai; ciocolată cu lapte (băutură); 
ciocolată de băut; infuzii, cu excepţia celor 
medicale; nucşoară; pastă din boabe de soia 
(condiment); melasă; piper; ienibahar; boia 
(condimente); pesto (sos); biscuiţi; biscuiţi 
Petit-beurre; plăcinte; sosuri de carne; fon-
dante (cofetărie); prafuri pentru îngheţate; 
praf de copt; praline; condimente; produse 
pentru frăgezit carne de uz casnic; produse 
de panificaţie; propolis; turte dulci; mirodenii; 
praf pentru prăjituri; sosuri de fructe; gumă 
de mestecat; mirodenii (condimente); ger-
meni de grâu pentru consum uman; zahăr; 
anason (seminţe); seminţe de in pentru con-
sum uman; sirop de melasă; siropuri şi mela-
să; aluat de prăjituri; dulciuri; bicarbonat de 

sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru 
copt); malţ pentru alimentaţie; sare pentru 
conservarea alimentelor; sare de bucătărie; 
sare de ţelină; şerbeturi (îngheţată); glazură 
de şuncă; sos de soia; sos de tomate; sosuri 
(condimente); condimente aromate; produse 
pentru a stabiliza frişca; sushi; tapioca; tartrat 
acid de potasiu pentru uz culinar; tartrat acid 
de potasiu pentru uz alimentar; zarzavaturi 
conservate (condimentare); oţet; oţet de be-
re; fermenţi pentru paste; halva; pâine; cicoa-
re (înlocuitori de cafea); ceai; ceai cu gheaţă; 
chutneys (condiment); ciau-ciau (condiment); 
şofran (mirodenii); ciocolată; extract de malţ 
pentru alimentaţie; esenţe pentru alimentaţie, 
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor 
esenţiale. 

 

(531) CFE(8) 01.03.06; 01.03.09; 02.09.01; 03.01.14; 
04.05.21; 08.01.21; 08.01.23; 19.03.03; 24.01.10; 
24.17.25; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 041987 
(220) 2018.02.12 
(730) SOLOVIOV Evghenii, MD 

Str. Jubiliară nr. 1, MD-2019, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(8) 19.07.02; 19.07.23; 19.07.25. 
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(210) 041988 
(220) 2018.02.12 
(730) DEEPLACE S.R.L., MD 

Bd. Constantin Negruzzi nr. 2, et. 6, of. 601,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu. 
(511) NCL(11-2018) 
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(8) 02.09.12; 16.03.13; 27.03.15; 27.05.09; 
29.01.12. 

 

 
 
(210) 041989 
(220) 2018.02.12 
(730) SOLOMON CONSTRUCT IMOBIL S.R.L., 

MD 
MD-7313, Baimaclia, Cantemir,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 15.01.19; 
27.05.08. 

 

 
 

(210) 041994 
(220) 2018.02.13 
(730) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., KR 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, alb, negru. 
(511) NCL(11-2018) 
12   - pneuri pentru automobile; pneuri pentru ve-

hicule pe două roţi; carcase pentru pneuri; 
huse pentru pneuri; pneuri pentru motocicle-
te; petice adezive de cauciuc pentru repara-
rea camerelor de aer; camere de aer pentru 
vehicule pe două roţi; camere de aer pentru 
motociclete; camere de aer pentru pneuri; 
camere de aer pentru roţi de vehicule; came-
re pentru pneuri pentru roţi de vehicule; pla-
se de portbagaje pentru vehicule; pneuri 
(anvelope); truse pentru repararea camerelor 
de aer; jante de roţi pentru vehicule; huse de 
şei pentru biciclete; huse de şei pentru moto-
ciclete; centuri de siguranţă pentru scaune 
de vehicule; saboţi de frână pentru vehicule; 
amortizoare pentru vehicule; portschiuri pen-
tru automobile; crampoane pentru pneuri; 
cuie pentru pneuri; bandaje de roţi pentru 
vehicule; pneuri solide pentru roţi de vehicu-
le; benzi de rulare pentru reşaparea pneuri-
lor; şenile pentru vehicule (de tip benzi de 
şenilă); şenile pentru vehicule (de tip tractor); 
cauciucuri fără cameră pentru vehicule pe 
două roţi; cauciucuri fără cameră pentru mo-
tociclete; valve de bandaje pentru vehicule; 
anvelope pentru vehicule. 

 

(531) CFE(8) 03.07.17; 18.01.21; 26.11.12; 26.13.25; 
27.05.08; 27.05.09; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 041996 
(220) 2018.02.13 
(730) EMELIAN Vitalie, MD 

Str. Grenoble nr. 259, bloc 3, ap. 9,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 
 
(210) 041997 
(220) 2018.02.14 
(730) RAEŢCHI Eduard, MD 

Str. Costiujeni nr. 12/8, ap. 42,  
MD-2065, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
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 digitale de înregistrare; 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
de marcat, maşini de calculat, echipamente 
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(8) 01.01.08; 15.01.13; 26.03.01; 26.03.03; 
26.03.05; 26.15.07; 27.01.05; 27.05.08. 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 041999 
(220) 2018.02.14 
(730) MLD MEDIA S.R.L., MD 

Str. Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

nale; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţi-
ale; preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 
veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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 de uz alimentar; 

 

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

 

31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi le-
gume proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pen-
tru plantare; animale vii; hrană şi băuturi 
pentru animale; malţ; 
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32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii; 

 

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

 

 

 
 
(210) 042008 
(220) 2018.01.25 
(730) CREDITS 2 ALL S.R.L., organizaţie  

de microfinanţare, MD 
Str. Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni  
nr. 27,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, galben, gri. 
(511) NCL(11-2018) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 10.03.10; 24.05.01; 24.05.03; 24.17.18; 
27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 042009 
(220) 2018.01.25 
(730) CREDITS 2 ALL S.R.L.,  

organizaţie de microfinanţare, MD 
Str. Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni  
nr. 27,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, verde, gri. 
(511) NCL(11-2018) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(8) 24.17.20; 26.11.13; 26.11.21; 26.13.01; 
27.05.10; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 042010 
(220) 2018.02.20 
(730) GAMA-VILO SERVICE S.R.L.,  

societate comercială, MD 
MD-4835, Ratuş, Criuleni,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

(531) CFE(8) 26.11.13; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 042013 
(220) 2018.02.15 
(730) FARMOGEN S.R.L., MD 

Str. Drumul Viilor nr. 30, bloc 2,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 

 
 
(210) 042014 
(220) 2018.02.16 
(730) GSS-SECURITATE S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 1/3, ap. 125,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben de diferite nuanţe, 

cafeniu, negru, sur de diferite nuanţe, verde. 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a per-
soanelor; servicii personale şi sociale oferite 
de către terţi destinate să satisfacă nevoile 
indivizilor. 

 

(531) CFE(8) 24.01.03; 24.01.15; 27.05.17; 29.01.15. 
 

 
 
(210) 042016 
(220) 2018.02.16 
(730) PÎSLARU Eugen, MD 

Str. Sf. Dumitru nr. 14, MD-2011, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale, în special organizarea 
expoziţiilor dedicate promovării culturii vinului 
şi a consumului vinului. 

 

 

 
 
(210) 042017 
(220) 2018.02.16 
(730) Express, LLC, US 

1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - servicii de vânzare cu amănuntul şi servicii 
de vânzare cu amănuntul on-line privind arti-
cole de îmbrăcăminte, accesorii, genţi, bijute-
rii, încălţăminte şi produse pentru îngrijirea 
personală. 
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(210) 042018 
(220) 2018.02.16 
(730) SMART CLICK S.R.L., MD 

Str. Bucuriei nr. 1, bloc 6,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii operaţionale on-line de negociere, 
inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru 
vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii 
de negociere on-line în care vânzătorul afi-
şează produsele care urmează să fie oferite 
spre vânzare, pentru care cererea de ofertă 
se face prin intermediul Internetului, pentru a 
facilita vânzarea produselor şi serviciilor 
printr-o reţea de calculatoare şi furnizarea de 
feedback evaluativ şi evaluări de produse şi 
servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a 
preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de 
vânzători, evaluarea performanţei cumpără-
torilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, pre-
cum şi experienţa globală de negociere în 
legătură cu acestea; servicii de publicitate, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, bu-
ticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii. 

 

 

 
 
(210) 042019 
(220) 2018.02.19 
(730) CODE FACTORY S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 143, et. II,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
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(8) 24.17.08; 26.02.16; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 042023 
(220) 2018.02.19 
(730) WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, SG 

56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
29   - uleiuri şi grăsimi comestibile, margarină; gră-

simi pentru cofetărie; grăsimi alimentare, 
grăsimi vegetale, ghee vegetale, vanaspati; 
uleiuri vegetale hidrogenate; nuci pregătite; 
miez de nuci de cajun, nuci de cajun prelu-
crate, arahide prelucrate; unt de arahide; unt; 
stafide; fructe uscate şi conservate; legume 
uscate, conservate şi preparate; salate; chip-
suri de cartofi; ciuperci conservate; tofu, 
boabe de soia; boabe conservate; proteină 
alimentară; albuş de ou, ouă, lapte şi produ-
se lactate, băuturi lactate cu componenta 
predominanta laptele; caşcaval, iaurt; crusta-
cee, cu excepţia celor vii; moluşte, cu excep-
ţia celor vii; peşte, peşte conservat, produse 
din peşte; carne, carne de pasăre, extracte 
din carne, supe; jeleu de fructe; jeleu alimen-
tar; gem; sos (compot) de răchiţele sau 
pomuşoare; 

 

30   - făină şi preparate din cereale; pâine, produse 
de patiserie şi cofetărie, paste, tăiţei, biscuiţi, 
prăjituri, bomboane; îngheţată comestibilă, 
gheaţă comestibilă; ciocolată, cacao, înlocui-
tori de cacao, cafea, înlocuitori de cafea,  
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ceai; zahăr, miere, sirop de melasă; orez, 
tapioca şi sago; amidon; drojdie, maia, praf 
de copt; sare; muştar; oţet, maioneză, sosuri 
(condimente), sosuri (tomate), sosuri pentru 
salate (dresing); esenţe alimentare; mirode-
nii; gheaţă. 

 

(531) CFE(8) 26.03.23; 27.01.05; 27.01.25; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 042026 
(220) 2018.02.22 
(730) ALERGUS Vasile, MD 

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/8, scara 1, 
ap. 6,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii; 

 

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

 

 

 
 
(210) 042027 
(220) 2018.02.22 
(730) LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., MD 

Str. Viitorului nr. 1,  
MD-5401, Rezina, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii transportabi-
le nemetalice; monumente nemetalice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

40   - prelucrarea materialelor. 
 

 

 
 

(210) 042028 
(220) 2018.02.22 
(730) LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., MD 

Str. Viitorului nr. 1,  
MD-5401, Rezina, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-

te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii transportabi-
le nemetalice; monumente nemetalice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

40   - prelucrarea materialelor. 
 

 

 
 
(210) 042029 
(220) 2018.02.14 
(730) LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., MD 

Str. Viitorului nr. 1,  
MD-5401, Rezina, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 

 
 
(210) 042030 
(220) 2018.02.14 
(730) LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., MD 

Str. Viitorului nr. 1,  
MD-5401, Rezina, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 
 

 

 
 
(210) 042031 
(220) 2018.02.19 
(730) APOSTOL Octavian, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 87, bloc 2, ap. 34, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 
BILEŢCHI Vlad, MD 
Str. Mioriţa nr. 5, bloc 2, ap. 9, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; 

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; coloranţi; cerneluri 
pentru imprimare, marcare şi gravare; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere utilizate în pictură, decorare, 
imprimare şi artă; 

 

03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-
nale; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţi-
ale; preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; ceară; lubrifianţi; 
produse pentru absorbţia, umezirea şi com-
pactarea pulberilor; combustibili şi substanţe 
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru ilu-
minat; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 
veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; minereuri; ma-
teriale metalice pentru edificare şi construcţii; 
construcţii transportabile metalice; cabluri şi 
fire metalice neelectrice; produse de ferone-
rie metalică; containere metalice pentru de-
pozitare sau transport; seifuri; 

 

07   - maşini, maşini-unelte, scule cu acţionare 
mecanică; motoare, cu excepţia celor pentru 
vehiculele terestre; cuplaje şi organe de 
transmisie, cu excepţia celor pentru vehicule-
le terestre; instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual; incubatoare pentru 
ouă; maşini automate de vânzare; 

 

08   - scule şi instrumente acţionate manual; cuţite, 
furculiţe şi linguri; arme albe, cu excepţia 
armelor de foc; aparate de ras; 

 

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

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi de asis-
tenţă, adaptate pentru persoanele cu handi-
cap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi 
articole pentru alăptarea bebeluşilor; apara-
te, dispozitive şi articole pentru activitatea 
sexuală; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 
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12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 
focuri de artificii; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; 
ceasornicărie şi instrumente pentru măsura-
rea timpului; 

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-
cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ai acestora neprelucrate şi semi-
prelucrate; materiale plastice şi răşini extru-
date destinate utilizării în producţie; materiale 
de călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte, 
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice; 

 

18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 
de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele 
de soare; bastoane; bice şi articole de şelă-
rie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru ani-
male; 

 

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

 

20   - mobilier, oglinzi, rame; containere nemetalice 
pentru depozitare sau transport; oase, coar-
ne, fanoane de balenă sau sidef prelucrate 
sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare; 
chihlimbar galben; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

22   - frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; mar-
chize din materiale textile sau sintetice; vele; 
saci pentru transportul şi depozitarea materi-
alelor în vrac; materiale de capitonare, um-
plutură şi amortizare, cu excepţia hârtiei, 
cartonului, cauciucului sau a materialelor 
plastice; materiale textile fibroase brute şi 
înlocuitori ai acestora; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

24   - textile şi înlocuitori de textile; lenjerie de uz 
casnic; draperii din materiale textile sau plas-
tice; 

 

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

 

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

 

27   - covoare, carpete, preşuri, rogojini, linoleum 
şi alte produse pentru acoperirea podelelor; 
tapete murale, nu din materiale textile; 

 

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

 

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

 

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

 

31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi le-
gume proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pen-
tru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pen-
tru animale; malţ; 

 

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

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii; 

 

40   - prelucrarea materialelor; 
 

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

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a per-
soanelor; servicii personale şi sociale oferite 
de către terţi destinate să satisfacă nevoile 
indivizilor. 

 

 

 
 
(210) 042032 
(220) 2018.02.19 
(730) APOSTOL Octavian, MD 

Str. Alba-Iulia nr. 87, bloc 2, ap. 34,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

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

 

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; 

 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii; 

 

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 calculatoare, cu excepţia ser-
viciilor de monitorizare la distanţă a echipa-
mentelor tehnice (sisteme de camere, de 
amestecare şi părţi ale acestora) prin linii 
telefonice; 

 

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

 

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

 

45   - servicii juridice; servicii de securitate pentru 
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a per-
soanelor; servicii personale şi sociale oferite 
de către terţi destinate să satisfacă nevoile 
indivizilor. 

 

 
 
(210) 042034 
(220) 2018.02.20 
(730) TM MARKET S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 59,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
03   - cosmetice şi produse de toaletă nemedici-

nale; produse nemedicinale pentru îngrijirea 
dinţilor; articole de parfumerie, uleiuri esenţi-
ale; preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire. 

 

 
 
(210) 042035 
(220) 2018.02.20 
(730) GMP LTD, GE 

V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia 
(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 042036 
(220) 2018.02.20 
(730) GMP LTD, GE 

V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 042037 
(220) 2018.02.20 
(730) GMP LTD, GE 

V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 042038 
(220) 2018.02.20 
(730) ŢURCANU Iulian, MD 

Str. Botanica Veche nr. 10, ap. 16,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, oranj. 
(511) NCL(11-2018) 
18   - piele şi imitaţii de piele; piei de animale; genţi 

de voiaj şi de transport; umbrele şi umbrele de 
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie; 
zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale; 

 

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(8) 24.17.25; 26.01.03; 26.01.16; 27.05.10; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 042039 
(220) 2018.02.20 
(730) EUROCONS GROUP S.R.L., MD 

Str. Alessandro Bernardazzi nr. 38,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalare; 
 

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 calculatoare; servicii de pro-
iectare. 

 

(531) CFE(8) 01.01.05; 01.11.08; 07.01.08; 07.01.12; 
07.01.25; 26.02.16; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 042041 
(220) 2018.02.21 
(730) FABRICA DE BERE DIN BENDER,  

societate pe acţiuni de tip închis, MD 
Str. Drujba nr. 7,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 042042 
(220) 2018.02.21 
(730) ŢUŢU Constantin, MD 

Str. Ion Inculeţ nr. 3, MD-6812, 
Băcioi, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben-pal, negru. 
(511) NCL(11-2018) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii; 
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41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

(531) CFE(8) 05.13.01; 05.13.04; 24.09.01; 24.09.16; 
24.09.24; 27.05.17; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 042044 
(220) 2018.02.20 
(730) GMP LTD, GE 

V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 042045 
(220) 2018.02.26 
(730) BAYDOI S.R.L., MD 

Str. Mioriţa nr. 26/1, ap. 44, MD-2059, 
Bubuieci, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

verde, roz, negru, alb, cafeniu. 
 
 
 
 
 

(511) NCL(11-2018) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

(531) CFE(8) 02.05.03; 02.05.08; 02.05.17; 02.05.21; 
03.07.24; 12.01.15; 27.05.07; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 042046 
(220) 2018.02.16 
(730) CUJBĂ Oleg, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
01   - produse chimice pentru utilizare în industrie, 

ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi 
silvicultură; răşini artificiale în stare brută, 
materiale plastice în stare brută; compoziţii 
extinctoare şi de prevenire a incendiilor; pre-
parate pentru călirea şi sudura metalelor; 
materiale pentru tăbăcirea pieilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi 
alte paste de umplutură; compost, îngrăşă-
minte, fertilizanţi; preparate biologice pentru 
utilizare în industrie şi ştiinţe; 

 

05   - produse pentru distrugerea animalelor dău-
nătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
(210) 042049 
(220) 2018.02.21 
(730) ERIOMENCO Dmitrii, MD 

Str. Andrei Doga nr. 28/7, ap. 4,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: verde-deschis, verde-
închis, galben. 

(511) NCL(11-2018) 
09   - aparate telefonice GSM şi accesorii. 
 

(531) CFE(8) 05.07.12; 26.01.15; 27.05.01; 29.01.12. 
 

 
 
(210) 042051 
(220) 2018.02.19 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(8) 19.07.01; 19.07.17. 
 

 
 
(210) 042052 
(220) 2018.02.19 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(11-2018) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(8) 19.07.01; 19.07.17. 
 

 
 
(210) 042056 
(220) 2018.02.26 
(730) MAVETI S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 75/8, ap. 17,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

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; 

 

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

 

(531) CFE(8) 05.07.01; 05.07.27; 11.01.10; 11.03.04; 
11.03.14; 26.01.15; 27.03.11; 27.05.08. 

 

 
 
(210) 042057 
(220) 2018.02.20 
(730) GMP LTD, GE 

V. Ponichala N°65, Tbilisi 0165, Georgia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - produse farmaceutice, medicale şi de uz 

veterinar; produse igienice de uz medical; 
substanţe şi alimente dietetice de uz medical 
sau veterinar, alimente pentru sugari; supli-
mente dietetice pentru oameni şi animale; 
plasturi, materiale pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, ceară denta-
ră; dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(8) 28.05.00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 042061 
(220) 2018.02.27 
(730) ANTON Loredana, MD 

Str. Ion Creangă nr. 20, bloc 4, ap. 34,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

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

 

 

 
 
(210) 042063 
(220) 2018.02.27 
(730) CĂUŞ Alexandru, MD 

Str. Ion Soltîs nr. 16, MD-2093, 
Grătieşti, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, produse de patiserie şi cofe-
tărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere, 
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; 
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă (apă îngheţată); 

 

31   - produse agricole, de acvacultură, horticole şi 
forestiere brute şi neprelucrate; cereale şi 
seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi le-
gume proaspete, ierburi proaspete; plante şi 
flori naturale; bulbi, răsaduri şi seminţe pen-
tru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pen-
tru animale; malţ; 

 

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

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea de călătorii. 

 

(531) CFE(8) 01.03.08; 01.03.13; 02.09.14; 03.04.02; 
03.05.01; 03.07.03; 27.05.01. 

 

 
 
(210) 042064 
(220) 2018.02.28 
(730) GIANLUCA MECH S.p.A., IT 

Via Rodolfo Mech, 80, 36020 Asigliano 
Veneto (VI), Italia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
05   - suplimente alimentare dietetice, alimente die-

tetice şi anume, alimente prelucrate pe bază 
de plante şi proteine în formă de supe, 
omlete, biscuiţi, piureuri de cartofi, pizza, 
shake-uri, cremă tartinabilă, smântână, budi-
nci, tarte, iaurt, brioşă (muffins), chipsuri din 
cartofi, chipsuri taco, chipsuri de porumb, 
chipsuri pita, cremă din ouă şi lapte, băuturi, 
şi anume băuturi răcoritoare şi sucuri de 
fructe, pâine, paste alimentare făinoase, bis-
cuiţi crocanţi, batoane nutritive pe bază de 
boabe şi nuci, checuri cu fructe, batoane 
nutritive pe bază de soia, cereale prelucrate, 
amestecuri de snackuri constând în principal 
din snackuri pe bază de soia, snackuri cu 
aromă de brânză, snackuri pe bază de 
cereale, pâine prăjită melba, sosuri alimen-
tare şi sosuri pentru înmuierea alimentelor, 
îndulcitori artificiali şi naturali fără conţinut de 

zahăr, îngheţată şi ceai adaptat pentru uz 
medical, suplimente alimentare dietetice cu 
conţinut de proteine; amestecuri din plante, 
şi anume pastile, pulberi, comprimate, ca-
psule, picături şi extracte lichide pentru utili-
zare ca aditivi dietetici în scopuri medicale; 
suplimente din plante naturale; extracte din 
plante medicinale; 

 

30   - băuturi pe baza de plante aromatice alimen-
tare; infuzii de plante; ceai din plante pentru 
uz alimentar; băuturi din plante prelucrate; 
cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, făi-
nă şi preparate din cereale, şi anume gustări 
pe bază de cereale, batoane gata de mâncat 
pe baza de cereale, cereale pentru micul 
dejun; pâine; dulciuri şi produse de cofetărie, 
şi anume prăjituri, biscuiţi, bomboane; înghe-
ţate, şi anume îngheţate tip sorbet cu fructe 
şi îngheţate cu arome; miere; melasă; droj-
die; sare; muştar; oţet; sosuri; condimente, şi 
anume sos de piper, ketchup; mirodenii; 

 

32   - sucuri pe bază de ierburi; băuturi nealcooli-
ce, şi anume băuturi răcoritoare; băuturi din 
fructe şi sucuri de fructe; siropuri pentru fa-
bricarea băuturilor; preparate pentru fabrica-
rea băuturilor, şi anume băuturi răcoritoare 
din fructe, băuturi răcoritoare pe bază de 
ierburi şi condimente. 

 

 

 
 
(210) 042067 
(220) 2018.02.28 
(730) SEVASTIANOV Oleg, MD 

Str. E. Coca nr. 55, ap. 2,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2018) 
16   - hârtie şi carton; produse de imprimerie; arti-

cole pentru legătorie; fotografii; articole de 
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; materia-
le pentru pictură şi pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi de instruire; folii, peli-
cule şi pungi din plastic pentru ambalare şi 
împachetare; caractere şi clişee tipografice; 

 

21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-
tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

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

 

(531) CFE(8) 03.07.19; 05.03.11; 05.03.14; 27.05.08. 
 

 
 
(210) 042070 
(220) 2018.03.01 
(730) SKY UNLIMITED S.R.L., MD 

Str. Tudor Vladimirescu nr. 8,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 042071 
(220) 2018.03.01 
(730) X-CLOUD SOLUTIONS S.R.L., MD 

Str. Tudor Vladimirescu nr. 8,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

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

 

 

 
 
(210) 042072 
(220) 2018.03.01 
(730) SAFE TRIX S.R.L., MD 

Str. Tudor Vladimirescu nr. 8,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

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

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea hardware 
şi software de calculator. 
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(210) 042073 
(220) 2018.03.01 
(730) MALEVANCIUC Carolina, MD 

Str. Albişoara nr. 80, bloc 11, ap. 52,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 

 

 
 

 

(511) NCL(11-2018) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală, inclusiv cărucioare pentru 
copii; 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 042074 
(220) 2018.03.01 
(730) TERMICAN Vladimir, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2018) 
21   - ustensile şi recipiente de menaj sau de bucă-

tărie; vase de bucătărie şi articole de masă, 
cu excepţia cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensule-
lor; materiale pentru perii; articole pentru 
curăţare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei de construcţie; articole de 
sticlă, articole de porţelan şi faianţă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate parţial 
 

(111) 30584 
(151) 2018.02.04 
(181) 2026.02.16 
(210) 038340 
(220) 2016.02.16 
(730) KNAUF-GIPS S.R.L.,  

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 178,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
02   - grunduri. 
 

 

 
 
(111) 30600 
(151) 2018.02.05 
(181) 2026.03.28 
(210) 038680 
(220) 2016.03.28 
(730) EHD CENTER S.R.L., MD 

Str. Gh. Madan nr. 87/5-51,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "SIMPLU", "IMOBIL", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

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

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 07.01.09; 07.01.24; 27.05.24. 
 

 
 
 
 
 

(111) 30607 
(151) 2018.02.06 
(181) 2025.10.30 
(210) 037839 
(220) 2015.10.30 
(730) SAMOILA Nicolae, MD 

Str. Constantin Brâncuşi nr. 129,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; toate 
produsele sus-menţionate, cu excepţia pre-
paratelor cosmetice pentru îngrijirea animale-
lor; produselor de parfumerie pentru animale; 
uleiurilor esenţiale, săpunurilor, produselor 
pentru îngrijirea dinţilor pentru animale; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
(111) 30614 
(151) 2018.02.09 
(181) 2025.12.08 
(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 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2015) 
11   - aparate de iluminat; 
 

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. 

 

 

 
 
(111) 30616 
(151) 2018.02.08 
(181) 2026.03.24 
(210) 038586 
(220) 2016.03.24 
(730) CĂLĂRAŞI DIVIN PLUS S.R.L., MD 

Str. Columna nr. 170,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”VINĂRIA”, ”CĂLĂRAŞI”, 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

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

(531) CFE(5) 02.01.20; 05.05.02; 05.05.23; 19.07.01; 
24.09.02; 24.09.12; 25.07.25; 27.05.02. 

 

 
 
(111) 30620 
(151) 2018.02.10 
(181) 2027.01.10 
(210) 039970 
(220) 2017.01.10 
(730) LITVINIUC Iurii, MD 

Str. Nicolae Iorga nr. 36, ap. 22,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
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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; 
toate produsele sus-menţionate, cu excepţia 
ochelarilor, părţilor de ochelari, ochelarilor de 
soare, părţilor de ochelari de soare, tocurilor 
de ochelari; 

 

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

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
înlocuitori ai acestor materiale, neprelucrate 
şi semiprelucrate; produse din materiale 
plastice şi răşini semiprelucrate; materiale de 
călăfătuire, etanşare şi izolare; conducte, 
tuburi şi furtunuri flexibile nemetalice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; sticlă brută sau semiprelu-
crată, cu excepţia sticlei de construcţie; sti-
clărie, porţelan şi faianţă; 

 

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

 

(531) CFE(5) 14.01.01; 14.01.02; 14.01.03; 14.01.15; 
14.03.11; 27.03.15; 27.05.15. 

 

 
 
(111) 30630 
(151) 2018.02.09 
(181) 2027.02.27 
(210) 040248 
(220) 2017.02.27 
(730) ŞEPTEFRAŢ Diana, MD 

Bd. Decebal nr. 78/1, ap. 39,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''FABRICAT ACASĂ'', cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

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

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

 

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

 

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

 

(531) CFE(5) 02.03.04; 05.07.25; 05.09.25; 25.07.21; 
26.01.14; 26.01.21; 27.05.03. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MĂRCI                                                                                                         MD -  BOPI 4/2018 

 141

(111) 30631 
(151) 2018.02.09 
(181) 2027.02.27 
(210) 040249 
(220) 2017.02.27 
(730) ŞEPTEFRAŢ Diana, MD 

Bd. Decebal nr. 78/1, ap. 39,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ''Fabricat Acasă'', ''MD'', 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

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

vesc la acoperirea capului; 
 

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

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 07.01.24; 09.03.19; 09.03.20; 26.03.23; 
26.05.18; 27.05.19. 

 

 
 
(111) 30632 
(151) 2018.02.09 
(181) 2026.06.08 
(210) 039000 
(220) 2016.06.08 
(730) CAZACU Victor, MD 

Str. A. Puşkin nr. 88a,  
MD-3900, Cahul, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - baterii. 
 

 

 
 
(111) 30638 
(151) 2018.02.12 
(181) 2026.11.17 
(210) 039764 
(220) 2016.11.17 
(730) Hyundai Motor Company, KR 

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2016) 
09   - hardware de calculatoare pentru automobile; 

software de calculatoare pentru automobile; 
software pentru sisteme de navigaţie GPS; 
receptoare ataşabile de comunicare pentru 
automobile; aparate pentru diagnoza auto 
(OBD); sisteme de navigare auto; aparate de 
monitorizare de la distanţă pentru automobi-
le; sisteme de control automat al vitezei ve-
hiculelor; sisteme electronice de comandă 
pentru vehicule terestre; aparate de avertiza-
re asupra coliziunii frontale pentru automobi-
le; unităţi electronice de control pentru auto-
mobile; aparate de fotografiat pentru autove-
hicule; senzori de detectare a mişcării pentru 
automobile; senzori de acceleraţie; senzori 
de măsurare a acceleraţiei pentru automobi-
le; senzori de distanţă pentru automobile; 
dispozitive de măsurare şi detectare a dis-
tanţei dintre automobile; senzori de distanţă 
laterală dintre automobile; senzori de sigu-
ranţă laterală dintre automobile; afişaje elec-
tronice; aparate de control pentru senzorul 
electronic la automobile pentru automobile; 
senzori radar pentru procesorul de semnal al 
senzorului auto şi aparatelor de control; dis-
pozitive electronice pentru frânarea de ur-
genţă a autovehiculelor; regulatoare electro- 
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nice de viteză pentru autovehicule; dispoziti-
ve electronice de asistenţă pentru controlul 
vitezei de croazieră a vehiculului; aparate 
electronice de comandă pentru parcarea 
autoturismelor; procesoare de informaţii digi-
tale pentru automobile; aparate de monitori-
zare a siguranţei electrice pentru automobile. 

 

 
 
(111) 30660 
(151) 2018.02.19 
(181) 2027.01.16 
(210) 039996 
(220) 2017.01.16 
(730) PALADI Oleg, MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(11-2017) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plas-
turi şi materiale pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; toate produsele sus-menţionate, cu 
excepţia medicamentelor, suplimentelor ali-
mentare medicinale de uz uman; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice se-
miprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare; conducte flexibile nemetalice. 

 

 
 
(111) 30662 
(151) 2018.02.19 
(181) 2027.05.05 
(210) 040594 
(220) 2017.05.05 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "KVASS", "K", 
"PLUS", "+", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: maro de diferite nuanţe, 
albastru, roz, mov, alb, gri-închis. 

(511) NCL(11-2017) 
32   - cvas. 
 

(531) CFE(5) 05.07.02; 05.07.03; 06.19.01; 06.19.09; 
25.01.15; 25.03.11; 26.04.04; 27.05.21; 29.01.15. 

 

 
 
(111) 30664 
(151) 2018.02.19 
(181) 2027.06.08 
(210) 040740 
(220) 2017.06.08 
(730) HAPPYBABY S.R.L., MD 

Str. Melestiu nr. 26/10, ap.(of.) 95,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-

le, dentare şi veterinare; membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; materiale 
de sutură; dispozitive terapeutice şi dispoziti-
ve pentru asistenţă, adaptate nevoilor per-
soanelor cu dizabilităţi; aparate de masaj; 
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari; 
aparate, dispozitive şi articole pentru activita-
tea sexuală; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; containere nemetalice 
pentru depozitare sau transportare; produse 
din os, corn, fanoane de balenă sau sidef 
(prelucrate sau semiprelucrate); solzi; spumă 
de mare; ambră; 

 

24   - textile şi înlocuitori ai acestora; lenjerie de uz 
casnic; draperii textile sau din material 
plastic; 

 

25   - articole care servesc la acoperirea capului; 
 

40   - tratament de materiale. 
 

 

 
 
(111) 30676 
(151) 2018.02.22 
(181) 2026.11.03 
(210) 039705 
(220) 2016.11.03 
(730) CUZNETOV Iurie, MD 

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

(540)  
 
 

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

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

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 30700 
(151) 2018.03.01 
(181) 2026.12.30 
(210) 039923 
(220) 2016.12.30 
(730) POIANA CODRILOR S.R.L.,  

societate comercială, MD 
MD-6829, Ulmu, Ialoveni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
(111) 30702 
(151) 2018.03.01 
(181) 2027.05.02 
(210) 040575 
(220) 2017.05.02 
(730) POPOVICI Maxim, MD 

Str. Gh. Asachi nr. 71/7, ap. 19,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(11-2017) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, 

aeriană sau navală; 
 

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

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale. 
 

 

 
 
(111) 30714 
(151) 2018.03.01 
(181) 2026.11.17 
(210) 039765 
(220) 2016.11.17 
(730) Hyundai Motor Company, KR 

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(511) NCL(10-2016) 
12   - maşini; piese şi detalii pentru maşini incluse 

în clasa 12; motociclete; drezine; cărucioare 
pentru copii; pneuri pentru autovehicule; 
amortizoare pentru vehicule; sisteme de frâ-
nare pentru vehicule; tractoare folosite în 
scopuri agricole; motoare pentru vehicule 
terestre; mecanisme de transmisie pentru 
vehicule terestre; rulmenţi cu bilă pentru ve-
hicule terestre; lagăre de osie pentru vehicu-
le de teren; tractoare; biciclete; scaune cu 
rotile pentru transportul invalizilor (persoane-
lor infirme sau cu o stare de sănătate rea); 
locomotive; nave; aparate de zbor; 

 

35   - servicii de vânzare angro şi cu amănuntul 
referitoare la automobile; servicii de vânzare 
angro şi cu amănuntul referitoare la piese şi 
accesorii pentru automobile; servicii de vân-
zare angro şi cu amănuntul referitoare la 
automobile de ocazie; servicii de agenţie de 
vânzare referitoare la automobile; servicii de 
agenţie de vânzare referitoare la piese şi 
accesorii; servicii de agenţii de informaţii 
comerciale; managementul afacerilor sporti-
vilor; organizarea expoziţiilor de automobile 
în scopuri de promovare. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor  

eliberate în martie 2018  
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. 

înregistrării 

(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 040042 2017.01.25 30227 2017.11.05 39 YMK ADVISORS S.R.L., MD 4/2017  

2 037914 2015.11.18 30498 2018.02.28 03 FARMEC S.A., RO 12/2015  

3 040212 2017.02.22 30540 2018.01.24 33 CHIRMICI Denis, MD 5/2017  

4 040339 2017.03.20 30560 2018.01.25 25 ŢÎPA Oxana, MD 4/2017  

5 040402 2017.03.22 30561 2018.01.25 33 PANUŞ Grigore, MD 5/2017  

6 040373 2017.03.28 30562 2018.01.28 03,04,05,11 The Procter & Gamble Company, 
US 

5/2017  

7 040714 2017.06.05 30563 2018.01.29 33,35 MOREVE S.R.L., MD 7/2017  

8 040569 2017.05.10 30564 2018.01.29 34 Premium Tobacco FZ LLC, AE 8/2017  

9 040791 2017.06.20 30565 2018.01.28 10,11,18, 
24,25,26,28 

Kaufland Warenhandel  
GmbH & Co. KG, DE 

8/2017  

10 039900 2016.12.22 30567 2017.08.07 05 ASFARMA MEDİKAL DENTAL 
ÜRÜNLER VE İLAÇ SANAYİ 
TİCARET A.Ş., TR 

2/2017  

11 039901 2016.12.22 30568 2017.08.07 03,05,10,35 ASFARMA MEDİKAL DENTAL 
ÜRÜNLER VE İLAÇ SANAYİ 
TİCARET A.Ş., TR 

1/2017  

12 039902 2016.12.22 30569 2017.07.30 05 ASFARMA MEDİKAL DENTAL 
ÜRÜNLER VE İLAÇ SANAYİ 
TİCARET A.Ş., TR 

1/2017  

13 039903 2016.12.22 30570 2017.08.15 05 ASFARMA MEDİKAL DENTAL 
ÜRÜNLER VE İLAÇ SANAYİ 
TİCARET A.Ş., TR 

1/2017  

14 038322 2016.02.08 30571 2018.01.29 05 Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo 
"FarmFirma "Sotex", RU 

5/2016  

15 040393 2017.03.24 30572 2018.01.30 03 Mary Kay Inc., corporaţie  
din statul Delaware, US 

6/2017  

16 040394 2017.03.24 30573 2018.01.30 03 Mary Kay Inc., corporaţie  
din statul Delaware, US 

6/2017  

17 040699 2017.06.02 30574 2018.01.30 09,15 InMusic Brands, Inc., US 7/2017  

18 040700 2017.06.02 30575 2018.01.30 09,11,15,35 InMusic Brands, Inc., US 7/2017  

19 040702 2017.06.02 30576 2018.01.30 09,15 InMusic Brands, Inc., US 7/2017  

20 040704 2017.06.02 30577 2018.01.30 09 InMusic Brands, Inc., US 7/2017  

21 040706 2017.06.02 30578 2018.01.30 09 InMusic Brands, Inc., US 7/2017  

22 040707 2017.06.02 30579 2018.01.30 09 InMusic Brands, Inc., US 7/2017  

23 040709 2017.06.02 30580 2018.01.30 09,11 InMusic Brands, Inc., US 7/2017  

24 040612 2017.05.18 30581 2018.01.29 34 AFINĂ VSH S.R.L., MD 6/2017  

25 040698 2017.06.02 30582 2018.01.30 09 InMusic Brands, Inc., US 7/2017  

26 035265 2014.06.12 30583 2018.02.01 29,30 S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L., 
RO 

9/2014  

27 038340 2016.02.16 30584 2018.02.04 02 KNAUF-GIPS S.R.L., întreprin-
dere cu capital străin, MD 

3/2016 4/2018 

28 040448 2017.04.05 30585 2018.02.01 30,43 PRODMART GRUP S.R.L., MD 5/2017  

29 040510 2017.04.10 30586 2018.02.02 02,19,35 DONCILĂ Victor, MD 5/2017  

30 037810 2015.10.29 30587 2018.02.01 34 SOPARIWALA EXPORTS, IN 12/2015  

31 040502 2017.04.27 30588 2018.02.01 01,19 LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) 
S.A., MD 

5/2017  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32 040680 2017.05.25 30589 2018.02.01 24,25,35 GORINCIOI Angela, MD 7/2017  

33 040778 2017.06.14 30590 2018.02.01 33,35 KVINT, societate pe acţiuni  
de tip închis, fabrică de vinuri  
şi coniacuri din Tiraspol, MD 

8/2017  

34 040779 2017.06.14 30591 2018.02.01 33,35 KVINT, societate pe acţiuni  
de tip închis, fabrică de vinuri  
şi coniacuri din Tiraspol, MD 

8/2017  

35 040660 2017.05.23 30592 2018.02.04 36 IDEEA CREDIT S.R.L.,  
organizaţie de microfinanţare, MD 

7/2017  

36 040685 2017.05.29 30593 2018.02.04 30,35 VVV-MARCHITAN S.R.L., MD 7/2017  

37 040705 2017.06.02 30594 2018.02.04 09,15 InMusic Brands, Inc., US 8/2017  

38 040738 2017.06.08 30595 2018.02.04 05,31 ADAMA AGAN LTD., IL 7/2017  

39 040742 2017.06.12 30596 2018.02.04 32 BALABAN INTRAVEST S.R.L., 
societate comercială, MD 

7/2017  

40 040756 2017.06.16 30597 2018.02.04 32 GUŢU Serghei, MD 8/2017  

41 040802 2017.06.27 30598 2018.02.05 05 Farmak International Holding 
GmbH, AT 

8/2017  

42 040803 2017.06.27 30599 2018.02.05 05 Farmak International Holding 
GmbH, AT 

8/2017  

43 038680 2016.03.28 30600 2018.02.05 36 EHD CENTER S.R.L., MD 6/2016 4/2018 

44 040552 2017.04.26 30601 2018.02.05 06,11,16, 
20,21,35 

VITASANMAX S.R.L., MD 8/2017  

45 040171 2017.02.17 30602 2018.02.02 05 NOVARTIS AG, CH 5/2017  

46 040172 2017.02.17 30603 2018.02.02 05 NOVARTIS AG, CH 5/2017  

47 040173 2017.02.17 30604 2018.02.02 05 NOVARTIS AG, CH 5/2017  

48 040174 2017.02.17 30605 2018.02.02 05 NOVARTIS AG, CH 5/2017  

49 040343 2017.03.22 30606 2018.02.02 05 The Procter & Gamble Company, 
US 

6/2017  

50 037839 2015.10.30 30607 2018.02.06 03,18,32, 
35,43 

SAMOILA Nicolae, MD 11/2015 4/2018 

51 040511 2017.04.10 30608 2018.02.06 14,35 STUDIOGOLD S.R.L., MD 5/2017  

52 040694 2017.05.31 30609 2018.02.06 36 DACREDITARE S.R.L.,  
organizaţie de microfinanţare, MD 

7/2017  

53 040785 2017.06.19 30610 2018.02.06 38 LEBO PROJECT S.R.L., MD 8/2017  

54 040811 2017.06.21 30611 2018.02.06 34 BLACK MONARCH S.R.L., MD 8/2017  

55 040723 2017.06.06 30612 2018.02.07 01,05 QUATRO-SERVICE S.R.L., MD 7/2017  

56 040776 2017.06.06 30613 2018.02.07 01,05 QUATRO-SERVICE S.R.L., MD 7/2017  

57 038019 2015.12.08 30614 2018.02.09 11,16,34, 
35,39 

BRICO-COM S.R.L., MD 1/2016 4/2018 

58 038702 2016.04.12 30615 2018.02.09 16,29,30, 
31,35,39,43 

ALIMER COMERŢ S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2016  

59 038586 2016.03.24 30616 2018.02.08 33 CĂLĂRAŞI DIVIN PLUS S.R.L., 
MD 

5/2016 4/2018 

60 039723 2016.10.31 30617 2018.02.10 03,05 BABIN Pavel, MD 12/2016  

61 039354 2016.08.12 30618 2018.02.12 42 BIOVERATIV THERAPEUTICS 
INC., a Delaware corporation, US 

11/2016  

62 039897 2016.12.26 30619 2018.02.08 32,33 REAL-PRODUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

1/2017  

63 039970 2017.01.10 30620 2018.02.10 09,11,17, 
21,35 

LITVINIUC Iurii, MD 2/2017 4/2018 

64 040468 2017.04.11 30621 2018.02.08 25 ROŞCA Roman, MD 5/2017  

65 040348 2017.03.23 30622 2018.02.08 05 NOVARTIS AG, CH 6/2017  

66 040350 2017.03.23 30623 2018.02.08 05 NOVARTIS AG, CH 6/2017  

67 040421 2017.03.31 30624 2018.02.08 05 NOVARTIS AG, CH 6/2017  

68 040429 2017.03.24 30625 2018.02.08 33 ALBASTRELE WINES S.R.L., MD 6/2017  

69 040430 2017.03.24 30626 2018.02.08 33 ALBASTRELE WINES S.R.L., MD 6/2017  

70 040478 2017.04.11 30627 2018.02.08 01,05 KOVALOV Maksym, UA 7/2017  
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71 038417 2016.02.24 30628 2018.02.18 19 SUPRATEN PLUS S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

4/2016  

72 040330 2017.03.15 30629 2018.02.12 09 SHIMANO INC., corporaţie  
organizată şi existentă conform 
legilor Japoniei, Producători  
şi Comercianţi, JP 

6/2017  

73 040248 2017.02.27 30630 2018.02.09 29,32,35 ŞEPTEFRAŢ Diana, MD 3/2017 4/2018 

74 040249 2017.02.27 30631 2018.02.09 25,26,38 ŞEPTEFRAŢ Diana, MD 3/2017 4/2018 

75 039000 2016.06.08 30632 2018.02.09 09 CAZACU Victor, MD 7/2016 4/2018 

76 040780 2017.06.15 30633 2018.02.12 05 Kusum Pharm LLC, UA 8/2017  

77 040781 2017.06.15 30634 2018.02.12 05 Kusum Pharm LLC, UA 8/2017  

78 040783 2017.06.19 30635 2018.02.09 03,05,10, 
16,35,44 

"Unipharm-Ukraine", LLC, UA 8/2017  

79 040749 2017.06.09 30636 2018.02.09 37 BERGHII Evghenii, MD 7/2017  

80 040616 2017.05.15 30637 2018.01.30 05 Mylan Consumer Healthcare Inc., 
US 

7/2017  

81 039764 2016.11.17 30638 2018.02.12 09 Hyundai Motor Company, KR 1/2017 4/2018 

82 040170 2017.02.16 30642 2018.02.14 12 Goodyear Dunlop Tires Germany 
GmbH, DE 

5/2017  

83 040278 2017.03.02 30643 2018.02.14 04,07,09, 
11,12,37 

WABCO IP Holdings LLC, US 6/2017  

84 040302 2017.03.09 30644 2018.02.14 06 Constructor Group Norway AS, 
NO 

6/2017  

85 040303 2017.03.09 30645 2018.02.14 06 Constructor Group Norway AS, 
NO 

6/2017  

86 040312 2017.03.10 30646 2018.02.14 05 MONSANTO TECHNOLOGY 
LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, US 

6/2017  

87 040103 2017.01.26 30647 2018.02.14 03,16,35 ŢURCAN Oleg, MD 
SCURTU Ion, MD 

6/2017  

88 040149 2017.02.10 30648 2018.02.14 33 CĂLĂRAŞI DIVIN PLUS S.R.L., 
MD 

5/2017  

89 040638 2017.05.18 30650 2018.02.14 32 Monster Energy Company,  
a Delaware corporation, US 

6/2017  

90 040639 2017.05.18 30651 2018.02.14 30,32 Monster Energy Company,  
a Delaware corporation, US 

6/2017  

91 040642 2017.05.24 30652 2018.02.14 34 Diamond Quest Limited, VG 7/2017  

92 040790 2017.06.20 30653 2018.02.14 05 Bayer Aktiengesellschaft, DE 8/2017  

93 040523 2017.04.19 30655 2018.02.15 05 Sulphur Mills Limited, IN 7/2017  

94 040670 2017.05.26 30656 2018.02.15 32,35 ALEXEI Victor, MD 8/2017  

95 039862 2016.12.14 30657 2018.02.19 43 ALIMER COMERŢ S.R.L.,  
societate comercială, MD 

1/2017  

96 039908 2016.12.23 30658 2018.02.19 11 Rheem Manufacturing Company, 
US 

3/2017  

97 039909 2016.12.23 30659 2018.02.19 11 Rheem Manufacturing Company, 
US 

3/2017  

98 039996 2017.01.16 30660 2018.02.19 05,17 PALADI Oleg, MD 5/2017 4/2018 

99 040068 2017.01.26 30661 2018.02.19 09,35,42 ADVANCED TECHNOLOGIES & 
ENGINEERING S.R.L., MD 

2/2017  

100 040594 2017.05.05 30662 2018.02.19 32 EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

6/2017 4/2018 

101 040740 2017.06.08 30664 2018.02.19 10,20,24, 
25,40 

HAPPYBABY S.R.L., MD 7/2017 4/2018 

102 040755 2017.06.15 30665 2018.02.19 16 LINC PEN & PLASTICS LIMITED, 
IN 

9/2017  

103 040846 2017.07.03 30667 2018.02.19 35,44 PRUTEANU Lilia, MD 8/2017  

104 040631 2017.05.22 30670 2018.02.19 34 Hamed Mahmoudi, AE 7/2017  

105 040632 2017.05.22 30671 2018.02.19 34 Hamed Mahmoudi, AE 7/2017  

106 040633 2017.05.22 30672 2018.02.19 34 Hamed Mahmoudi, AE 7/2017  
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107 040309 2017.03.07 30673 2018.02.20 07,11 COTOGOI Leonid, MD 7/2017  

108 040831 2017.06.30 30674 2018.02.20 20,30,35, 
39,43 

DACTRIL-COM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

8/2017  

109 039705 2016.11.03 30676 2018.02.22 32,33 CUZNETOV Iurie, MD 1/2017 4/2018 

110 040234 2017.02.24 30677 2018.02.22 17,19 CONSTRUCT RESURS S.R.L., 
societate comercială, MD 

6/2017  

111 040503 2017.04.27 30679 2018.02.22 19 LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) 
S.A., MD 

5/2017  

112 040435 2017.03.30 30680 2018.02.22 32,33 CUZNEŢOV Iurie, MD 
CALDARE Tatiana, MD 

5/2017  

113 040427 2017.03.31 30681 2018.02.08 33 ALBASTRELE WINES S.R.L., MD 6/2017  

114 040491 2017.04.13 30682 2018.02.22 18,25,35 COMLEVA Irina, MD 7/2017  

115 040416 2017.03.30 30683 2018.02.22 33 MIGDAL-P S.A., MD 6/2017  

116 040842 2017.07.07 30684 2018.02.26 01,35,37 OGNES-NORD S.R.L., MD 8/2017  

117 040856 2017.07.06 30687 2018.02.26 06,37,40 MOLINART GRUP S.R.L., MD 9/2017  

118 040866 2017.07.10 30690 2018.02.26 05,35 BOSNALIJEK, Pharmaceutical 
and Chemical Industry, Joint 
Stock Company, BA 

9/2017  

119 040867 2017.07.10 30691 2018.02.26 05,35 BOSNALIJEK, Pharmaceutical 
and Chemical Industry, Joint 
Stock Company, BA 

9/2017  

120 040466 2017.04.11 30693 2018.02.23 30 BÎRCĂ Vitalie, MD 5/2017  

121 039923 2016.12.30 30700 2018.03.01 32,35,39, 
41,43,44 

POIANA CODRILOR S.R.L.,  
societate comercială, MD 

1/2017 4/2018 

122 040107 2017.01.26 30701 2018.03.01 03,05,16,35 ŢURCAN Oleg, MD 
SCURTU Ion, MD 

6/2017  

123 040575 2017.05.02 30702 2018.03.01 12,28,35 POPOVICI Maxim, MD 6/2017 4/2018 

124 040878 2017.07.12 30709 2018.03.01 05 World Medicine Limited,  
reprezentanţă, MD 

8/2017  

125 040885 2017.07.14 30710 2018.03.01 45 STEEL RECRUITMENT S.R.L., 
MD 

8/2017  

126 040888 2017.07.10 30711 2018.03.01 35,41 TOMAŞ Galina, MD 8/2017  

127 040889 2017.07.10 30712 2018.03.01 35,41 TOMAŞ Galina, MD 8/2017  

128 040905 2017.07.20 30713 2018.03.01 05 Farmak International Holding 
GmbH, AT 

8/2017  

129 039765 2016.11.17 30714 2018.03.01 12,35 Hyundai Motor Company, KR 12/2016 4/2018 

130 040615 2017.05.12 30752 2018.03.05 25 NIKE INNOVATE C.V., companie 
cu responsabilitate limitată,  
organizată şi existentă conform 
legilor Olandei, US 

8/2017  

131 040774 2017.06.14 30810 2018.01.28 31,33,35 KRISTEV Simion, MD 8/2017  
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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 6247 2027.11.20 12 GM Korea Company, KR 
Cheongcheon-Dong, 233 Bupyeongdaero 
Bupyeong-Gu, Incheon, 403-714,  
Republica Coreea 

10/1998 4/1999 

2 2R 6367 2028.02.19 05 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

12/1998 5/1999 

3 2R 6368 2028.02.19 05 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

12/1998 5/1999 

4 2R 6370 2028.02.19 05 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

12/1998 5/1999 

5 2R 6371 2028.02.19 05 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

12/1998 5/1999 

6 2R 6374 2028.02.19 05 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

12/1998 5/1999 

7 2R 6375 2028.02.19 05 ViiV Healthcare UK Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Regatul Unit 

12/1998 5/1999 

8 2R 6377 2028.02.19 05 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

12/1998 5/1999 

9 2R 6390 2028.02.19 05 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 
Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Anglia, Regatul Unit 

12/1998 5/1999 

10 2R 6392 2028.02.19 05 ViiV Healthcare UK Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Regatul Unit 

12/1998 5/1999 

11 2R 6394 2028.02.19 05 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 
Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Anglia, Regatul Unit 

12/1998 5/1999 

12 2R 6395 2028.02.19 05 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

12/1998 5/1999 

13 2R 6397 2028.02.19 05 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

12/1998 5/1999 

14 2R 6401 2028.02.16 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

12/1998 5/1999 

15 2R 6458 2028.02.25 05 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, England, Regatul Unit 

1/1999 6/1999 

16 2R 6464 2028.04.08 05 ViiV Healthcare UK Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Regatul Unit 

1/1999 6/1999 
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17 2R 6493 2028.03.19 33 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

1/1999 7/1999 

18 2R 6502 2028.04.21 05,29,32 "BIOVET" Jsc, BG 
39, "Petar Racov" Street, Peshtera, Bulgaria 

2/1999 7/1999 

19 2R 6514 2028.05.05 08 The Gillette Company LLC, US 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, Statele Unite ale Americii 

2/1999 7/1999 

20 2R 6578 2028.06.05 33 BACARDI & COMPANY LIMITED,  
corporaţie din Liechtenstein, LI 
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein 

3/1999 3/2001 

21 2R 6606 2028.05.20 05 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

3/1999 9/1999 

22 2R 6759 2028.02.10 01,02,03,04 The Armor All/STP Products Company, 
corporaţie din statul Delaware, US 
44 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 
06810, Statele Unite ale Americii 

6/1999 11/1999 

23 2R 6791 2028.07.29 05 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., BE 
Rue de L’Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgia 

5/1999 11/1999 

24 2R 7742 2028.02.19 05 ViiV Healthcare UK Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, Regatul Unit 

10/1999 2/2001 

25 2R 9522 2028.03.10 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Korolenko nr. 6, MD-5301, 
Vulcăneşti, UTAG, Republica Moldova 

5/1998 6/2003 

26 2R 9583 2028.06.30 32 Anheuser-Busch, LLC, US 
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118, 
Statele Unite ale Americii 

4/2001 8/2003 

27 R 17048 2027.08.01 05 Ilgar Ahmadov, AZ 
Str. Zakdabi, 84/33, Bacu, Azerbaidjan 

5/2008 10/2008 

28 R 17224 2027.08.01 05 Ilgar Ahmadov, AZ 
Str. Zakdabi, 84/33, Bacu, Azerbaidjan 

5/2008 11/2008 

29 R 17225 2027.08.01 05 Ilgar Ahmadov, AZ 
Str. Zakdabi, 84/33, Bacu, Azerbaidjan 

5/2008 11/2008 

30 R 17228 2027.03.22 33 RENAISSANCE-PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinăului nr. 94 "A", MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

2/2008 11/2008 

31 R 17470 2027.08.28 09,35,36, 
38,42 

TCACI Roman, MD 
Str. Miron Costin nr. 11, bloc 2, ap. 10, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

8/2008 1/2009 

32 R 17515 2027.10.15 03 Otkrytoe aktsionernoe obschestvo  
"Kompaniya "Arnest", RU 
357107, Stavropolsky Krai, g. Nevinnomyssk-7, 
ul. Kombinatskaya, 6, Federaţia Rusă 

9/2008 2/2009 

33 R 17718 2027.11.14 19,37 LATURINSKAIA Lidia, MD 
Bd. Decebal nr. 23/2, ap. 29A, 
MD-2015, Chişinău, Republica Moldova 

10/2008 3/2009 

34 R 17797 2027.12.13 05 KORDAITE ENTERPRISE LTD, CY 
Office 203, Liliana Building, 10 Kyriakou Matsi 
avenue, Agious Omologites, PC 1082, Nicosia, 
Cipru 

10/2008 3/2009 

35 R 17798 2027.12.13 05 KORDAITE ENTERPRISE LTD, CY 
Office 203, Liliana Building, 10 Kyriakou Matsi 
avenue, Agious Omologites, PC 1082, Nicosia, 
Cipru 

10/2008 3/2009 

36 R 17984 2028.03.06 23,26,35, 
41,43 

Valentina Onov, întreprindere individuală, MD 
Str. Albişoara nr. 76, bloc 6, ap. 107, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

11/2008 6/2009 

37 R 17990 2028.02.13 05,29,30 Trommsdorff GmbH und Co. KG, DE 
Trommsdorffstrasse 2-6, 52477 Alsdorf, 
Germania 

11/2008 6/2009 
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38 R 18009 2028.02.20 05 NIPPON SODA CO., LTD., JP 
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japonia 

11/2008 6/2009 

39 R 18012 2028.01.23 05 VALIYEV Elchin, AZ 
Str. Nasimi 15/15, Baku, Azerbaidjan 

10/2008 6/2009 

40 R 18013 2028.01.23 05 VALIYEV Elchin, AZ 
Str. Nasimi 15/15, Baku, Azerbaidjan 

10/2008 6/2009 

41 R 18014 2028.01.23 05 VALIYEV Elchin, AZ 
Str. Nasimi 15/15, Baku, Azerbaidjan 

10/2008 6/2009 

42 R 18044 2028.02.26 01,02,03,08,
16,17,19,20,
29,30,31,32,
35,36,37,39,

41,43,44 

CĂRBUNE Iurii, MD 
Str. Marii Adunări Naţionale nr. 10, ap. 60,  
MD-6439, Nisporeni, Republica Moldova 

11/2008 6/2009 

43 R 18119 2028.02.13 05 Celgene Corporation,  
a Delaware corporation, US 
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, 
Statele Unite ale Americii 

11/2008 7/2009 

44 R 18162 2028.04.08 09,16,18,25,
28,38,41 

Viacom International Inc., a corporation 
incorporated pursuant to the laws of the State  
of Delaware, US 
1515 Broadway, New York, New York, 10036, 
Statele Unite ale Americii 

11/2008 7/2009 

45 R 18163 2028.04.08 09,16,18,25,
28,38,41 

Viacom International Inc., a corporation 
incorporated pursuant to the laws of the State  
of Delaware, US 
1515 Broadway, New York, New York, 10036, 
Statele Unite ale Americii 

11/2008 7/2009 

46 R 18202 2028.02.28 18,25,35 SNEJINSCAIA Nelli, MD 
Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 104, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

11/2008 8/2009 

47 R 18218 2028.02.22 07,11,25,30,
32,43 

Torrefazione Ionia S.p.A., IT 
Via Trieste, 306, 95010 Santa Venerina (CT), 
Italia 

11/2008 7/2009 

48 R 18222 2028.02.28 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 

11/2008 7/2009 

49 R 18256 2026.12.12 33 RENAISSANCE-PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinăului nr. 94 "A", MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

11/2007 8/2009 

50 R 18268 2028.05.29 30 BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 
Str. Columna nr. 162, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 8/2009 

51 R 18292 2028.03.18 35,42 ONIX-JCV S.R.L., firmă, MD 
Str. Gh. Asachi nr. 60/1, ap. 35, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

11/2008 9/2009 

52 R 18305 2028.02.05 33 MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII VE TICARET 
ANONIM ŞIRKETI, TR 
Büyükdere Cad. Bahar Sok. No: 13 River Plaza 
Kat: 25 34394 Şişli, İstanbul, Turcia 

11/2008 9/2009 

53 R 18343 2028.02.21 33 CRICOVA S.A., combinat de vinuri, MD 
Str. Ungureanu nr. 1, MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

11/2008 8/2009 

54 R 18394 2028.07.02 02,35 MoDeM S.R.L., MD 
Str. Petru Zadnipru nr. 6, ap. 103, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 8/2009 

55 R 18422 2028.02.12 09 COMPANIA - DEKART S.R.L., MD 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 85, 
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

11/2008 8/2009 

56 R 18439 2028.02.08 33 Vinăria Bostavan S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

11/2008 8/2009 
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57 R 18453 2028.05.15 03 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, Statele Unite ale Americii 

12/2008 9/2009 

58 R 18473 2028.02.22 12 FORD MOTOR COMPANY, US 
One American Road, Dearborn, Michigan 48126, 
Statele Unite ale Americii 

11/2008 9/2009 

59 R 18474 2028.02.22 12 FORD MOTOR COMPANY, US 
One American Road, Dearborn, Michigan 48126, 
Statele Unite ale Americii 

11/2008 9/2009 

60 R 18498 2028.06.25 03,05,10,35 POLISANO PRIM S.R.L., MD 
Str. Costiujeni nr. 6, bloc 2, MD-2011, 
Codru, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 9/2009 

61 R 18513 2028.04.04 35 GIANIS IMPEX S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Ion Creangă nr. 6/V, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

11/2008 9/2009 

62 R 18586 2028.04.11 30 "ORIMI", LLC, RU 
15/4 plot, 1-st Mikrorayon, Sverdlov factory 
settlement, Vsevolozhsk district, Leningrad 
oblast, 188682, Federaţia Rusă 

12/2008 10/2009 

63 R 18590 2028.05.06 05,32 "ORIMI", LLC, RU 
15/4 plot, 1-st Mikrorayon, Sverdlov factory 
settlement, Vsevolozhsk district, Leningrad 
oblast, 188682, Federaţia Rusă 

12/2008 10/2009 

64 R 18591 2028.05.06 05,32 "ORIMI", LLC, RU 
15/4 plot, 1-st Mikrorayon, Sverdlov factory 
settlement, Vsevolozhsk district, Leningrad 
oblast, 188682, Federaţia Rusă 

12/2008 10/2009 

65 R 18592 2028.05.06 32 "ORIMI", LLC, RU 
15/4 plot, 1-st Mikrorayon, Sverdlov factory 
settlement, Vsevolozhsk district, Leningrad 
oblast, 188682, Federaţia Rusă 

12/2008 10/2009 

66 R 18679 2027.09.06 31,35 Big Heart Pet, Inc., US 
One Strawberry Lane, Orrville, Ohio 44667, 
Statele Unite ale Americii 

8/2008 9/2009 

67 R 18804 2028.06.27 03 Novartis Consumer Health S.A., CH 
Route de l’Etraz, 1197 Prangins, Elveţia 

12/2008 11/2009 

68 R 18894 2028.02.13 05 Celgene Corporation,  
a Delaware corporation, US 
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, 
Statele Unite ale Americii 

11/2008 12/2009 

69 R 18939 2028.03.14 19 BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS 
S.A., RO 
Calea Chişinăului nr. 176, 700180, Iaşi, 
România 

1/2009 11/2009 

70 R 19011 2028.08.25 34 CORPORACION HABANOS, S.A., CU 
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 
Ferrocarril Final Guanabacoa, La Habana, Cuba 

1/2009 12/2009 

71 R 19115 2028.03.31 09,35,37,45 VICTIANA S.R.L., MD 
Str. A. Hîjdeu nr. 66, ap. (of.) 3, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

12/2008 12/2009 

72 R 19427 2028.03.10 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301, 
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

4/2009 3/2010 

73 R 19562 2027.03.06 33 RENAISSANCE-PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Chişinăului nr. 94 "A", MD-2084, 
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

5/2008 3/2010 

74 R 19631 2028.03.01 35,41 FEDERAŢIA DANSULUI MODERN  
ŞI DE ESTRADĂ DIN MOLDOVA, MD 
Str. Ion Creangă nr. 53, bloc 1, ap. 25, 
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

11/2008 4/2010 

75 R 19775 2028.03.12 33 BODRUG Gheorghe, MD 
Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

10/2008 12/2010 

76 R 19791 2028.04.16 01,03,05 Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe  
a Moldovei, MD 
Str. Academiei nr. 3, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

11/2008 6/2010 
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IV 
Indicaţii geografice, denumiri de origine, 

specialităţi tradiţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 

origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine 
şi specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, 
la care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare 
a acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o 
denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale 
Uniunii Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

   egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. 
A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 

 
 
 
 

 P

L 
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin 
and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; 
requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical 
indication; the Lists of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the 
Republic of Moldova on the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova 
and the European Union on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and 
Foodstuffs. 
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Indicaţii geografice, denumiri de origine, specialităţi 

tradiţionale garantate pentru care este solicitată 

protecţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 

traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri 

de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no. 
66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the 
grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with 
AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 Î 

 I 
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Lista denumirilor de origine pentru care se solicită protecţie 

în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Lisabona 

privind protecţia denumirilor de origine a produselor 

şi înregistrarea lor internaţională 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul și data înregistrării internaţionale, ţara de origine  
a denumirii pentru care se solicită protecție (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea de origine 

a produsului și transliterarea acesteia în grafie latină, dacă este cazul, traducerea acesteia în limbile 
engleză, franceză în redacția Biroului Internațional al OMPI și traducerea în română, denumirea 

produsului  
 

Nr. 
crt. 

Nr. și data 
înregistrării 

 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliterarea/traducerea Produsul 

1 AO 1073 
2018.01.31 

IR زعفران خراسان 

 رانیا
Zaferan e Khorasan e Iran – 

Zæf∂rΛn ∂ khəʊrΛsΛn ∂ iːrΛn /  
Iran's Khorasan saffron / Safran 
de Khorassan de l'Iran/ Șofran 

din Khorasan din Iran 

Șofran 
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Cereri de înregistrare a indicaţiilor geografice 
 

 
Numărul de depozit       IG-009 
Data de depozit             2017.10.09 
 
 
Indicaţia geografică 
  

 
 

D O C U M E N T U L   U N I C  
Prezentul document unic descrie principalele 

elemente ale caietului de sarcini, 
cu titlu informativ 

 
 

I. INDICAŢIA GEOGRAFICĂ SOLICITATĂ SPRE 
ÎNREGISTRARE 

 

 
 
II. SOLICITANT 
 
CONSORZIO TUTELA VINI EMILIA, IT 
Viale Virgilio 55, CAP 41123, Modena, ITALIA 
 
III. CLASA/PRODUSUL 
 
NCL (11-2017) 
30 - vin cu indicaţie geografică protejată. 
 
IV. DESCRIEREA PRODUSULUI  
 
Vinurile cu Indicaţia Geografică Tipică "Emilia" sau 
"dell'Emilia", cu sau fără specificaţia unui anumit soi 
de viţă-de-vie, atunci când sunt puse în consum 
trebuie să aibă următoarea concentraţie alcoolică 
totală minimă în volume: 
 
Vinul alb "Emilia" sau "dell'Emilia" - 10,00%; 
Vinul roşu "Emilia" sau "dell'Emilia" - 10,00%; 
Vinul roz "Emilia" sau "dell'Emilia" - 10,00%; 
Vinul nou "Emilia" sau "dell'Emilia" - 11,00%; 
Alionza - 10,00%; 
Ancellotta sau Lancellotta - 10,00%;  
Barbera - 10,00%; 
Cabernet - 10,00%; 
Cabernet Franc - 10,00%; 
Cabernet Sauvignon - 10,00%; 
Chardonnay - 10,00%; 
Fortana - 10,00%; 
Lambrusco - 10,00%; 
Malvasia di Candia aromatica - 10,00%; 
Malvasia bianca - 10,00%; 
Malbo Gentile - 10,00%; 
Marzemino - 10,00%; 
Merlot - 10,00%; 
 
 

Montu' - 10,00%; 
Pignoletto - 10,00%; 
Pinot bianco - 10,00%; 
Pinot grigio - 10,00%; 
Pinot nero - 10,00%; 
Riesling italico - 10,00%; 
Sangiovese - 10,00%; 
Sauvignon - 10,00%; 
Trebbiano - 10,00%. 
 
În special, vinurile cu Indicaţia Geografică Tipică 
"Emilia" sau "dell'Emilia" au următoarele caracteristici: 
 
Vinul alb "Emilia" sau "dell'Emilia" 

culoare: galben-pai, mai mult sau mai puţin intens; 
buchet: destul de intens, cu aromă în principal de 

flori sau de fructe, în funcție de compoziţia 
soiului şi mediul de cultivare; 

gust: de la sec la dulce, savuros; 

aciditate totală minimă - 3,5 g/l; 
concentraţie alcoolică totală minimă în volume- 10% 
vol.; 
extras fără conţinut de zahăr minim - 13,00 g/l. 

 
Vinul alb spumant "Emilia" sau "dell'Emilia" 

culoare: galben-pai; 
buchet: destul de intens, cu aromă de flori sau de 

fructe, care diferă în funcție de compoziţia 
soiului, dar în esenţă este proaspăt; 

gust: de la sec la dulce, savuros; 

aciditate totală minimă - 3,5 g/l; 
concentraţie alcoolică totală minimă în volume - 10% 
vol.; 
extras fără conţinut de zahăr minim - 13,00 g/l. 

 
Vinul roşu "Emilia" sau "dell'Emilia" 

culoare: Roşu-rubiniu, mai mult sau mai puţin in-
tens; 

buchet: de vin, cu note de fructe mai mult sau mai 
puţin mature, uneori însoţite de note flo-
rale, mai des de toporaşi, precum şi note 
picante, în funcție de compoziţia soiului şi 
aria de cultivare; 

gust: sec, destul de moale şi cu o aciditate po-
trivită; 

aciditate totală minimă - 3,5 g/l; 
concentraţie alcoolică totală minimă în volume - 10% 
vol.; 
extras fără conţinut de zahăr minim - 17,00 g/l. 
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Vinul roşu spumant "Emilia" sau "dell'Emilia" 
culoare: roşu-rubiniu, mai mult sau mai puţin in-

tens; 
buchet: de vin, cu note de flori şi fructe proaspete; 
gust: de la sec la dulce, destul de proaspăt şi 

savuros; 
aciditate totală minimă - 3,5 g/l; 
concentraţie alcoolică totală minimă în volume - 10% 
vol.; 
extras fără conţinut de zahăr minim - 17,00 g/l. 

 
Vinul roşu nou "Emilia" sau "dell'Emilia" 

culoare: roşu-rubiniu aprins; 
buchet: de vin, cu note puternice de fructe; 
gust: destul de moale şi cu o aciditate potrivită; 

aciditate totală minimă - 3,5 g/l; 
concentraţie alcoolică totală minimă în volume- 11% 
vol.; 
extras fără conţinut de zahăr minim - 17,00 g/l. 

 
Vinul roz "Emilia" sau "dell'Emilia" 

culoare: roz, de diversă intensitate şi nuanţe; 
buchet: predominant cu note de fructe; 
gust: de la sec la dulce, potrivit de moale şi 

proaspăt, savuros; 
aciditate totală minimă 3,5 g/l; 
concentrație alcoolică totală minimă în volume - 10% 
vol.; 
extras fără conţinut de zahăr minim - 14,00 g/l. 

 
Vinul roz spumant "Emilia" sau "dell'Emilia" 

culoare: roz, de diversă intensitate şi nuanţe; 
buchet: cu note florale uşoare, însoţite de note 

de fructe mai pronunţate; 
gust: de la sec la dulce, potrivit de moale şi 

proaspăt, savuros; 
aciditate totală minimă - 3,5 g/l; 
concentraţie alcoolică totală minimă în volume - 10% 
vol.; 
extras fără conţinut de zahăr minim - 14,00 g/l. 

 
Vinul "Emilia" sau "dell'Emilia" cu indicarea unui 
soi de struguri albi (inclusiv vinul spumant) 

culoare: galben-pai, mai mult sau mai puţin intens; 
buchet: destul de intens, cu o gamă variată de 

arome de flori şi/sau de fructe, cu com-
poziţie şi intensitate care diferă în funcție 
de soiul de viţă-de-vie şi mediul de culti-
vare; vinurile cu indicarea soiului de viţă-
de-vie "Malvasia" şi "Malvasia bianca" pot 
avea note aromatice mai mult sau mai 
puţin pronunţate; 

gust: de la sec la dulce, mai mult sau mai puţin 
proaspăt, savuros; 
 

 

aciditate totală minimă - 3,5 g/l; 
concentraţie alcoolică totală minimă în volume - 10% vol.; 
extras fără conţinut de zahăr minim - 13,00 g/l. 

 
Vinul "Emilia" sau "dell'Emilia" cu indicarea unui 
soi de struguri negri (inclusiv vinul spumant) 

culoare: roşu-rubiniu, mai mult sau mai puţin intens; 
buchet: de vin, cu note de fructe mai mult sau mai puţin 

mature, uneori însoţite de note florale, mai des de 
toporaşi, precum şi note picante, în funcție de 
soiul de viţă-de-vie şi aria de cultivare; 

gust: de la sec la dulce, mai mult sau mai puţin moale şi 
mai mult sau mai puţin proaspăt în funcție de tip, 
destul de savuros şi plin; 

aciditate totală minimă - 3,5 g/l; 
concentraţie alcoolică totală minimă în volume - 10% vol.; 
extras fără conţinut de zahăr minim - 17,00 g/l. 

 
Vinul nou "Emilia" sau "dell'Emilia", cu in-
dicarea unui soi de struguri negri 

culoare: roşu-rubiniu aprins, mai mult sau mai puţin in-
tens şi cu nuanţe de la roşu la violet în funcție de 
soiul de viţă-de-vie; 

buchet: de vin şi cu note puternice de fructe; 
gust: destul de moale şi cu o aciditate potrivită; 

aciditate totală minimă - 3,5 g/l; 
concentraţie alcoolică totală minimă în volume - 11% vol.; 
extras fără conţinut de zahăr minim -17,00 g/l. 

 
Toate tipurile de vinuri care sunt supuse maturării în butoaie 
de lemn pot avea aromă de lemn. 
 
 
V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME 
 
Indicaţia Geografică Tipică "Emilia" sau "dell'Emilia"  
este prevăzută pentru următoarele vinuri: 
 vinuri albe, inclusiv vin spumant; 
 vinuri roşii, inclusiv vin spumant şi vin nou; 
 vinuri roz, inclusiv vin spumant. 
 
Vinurile cu Indicaţia Geografică Tipică "Emilia" sau 
"dell'Emilia" albe, roşii şi roz, trebuie să fie obţinute 
din struguri care provin din plantaţiile viticole ale 
căror descriere de afaceri cuprinde unul sau mai 
multe soiuri de viţă-de-vie potrivite pentru viticultură, 
în conformitate сu caietul de sarcini al regiunii  
Emilia-Romagna, înregistrate în Registrul Naţional 
al soiurilor de viţă-de-vie pentru struguri de vinifi-
caţie, aprobat prin DM din 7 mai 2004, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 242 din 14 octombrie 2004 cu 
modificări ulterioare, cuprinse în Anexa 1 la caietul 
de sarcini. 
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Indicaţia Geografică Tipică "Emilia" sau "dell'Emilia", 
cu specificaţia unuia din următoarele soiuri de viţă-
de-vie: Alionza, Ancellotta sau Lancellotta, Barbera, 
Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malvasia di Can-
dia Aromatica, Malbo gentile, Malvasia bianca di 
Candia, Marzemino, Merlot, Montu', Pignoletto, Pi-
not bianco, Pinot grigio, Pinot nеrо, Riesling italico, 
Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano, este prevăzută 
pentru vinurile obţinute din struguri care provin din 
plantaţiile viticole ale căror descriere de afaceri cu-
prinde următoarele soiuri de viţă-de-vie: 
 
Alionza 
Soiuri de viţă-de-vie: Alionza, în cantitate de cel puţin 
85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri albi non-
aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite pentru 
cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în cantitate 
de cel mult 15%. 
 
Ancellotta sau Lancellotta 
Soiuri de viţă-de-vie: Ancellotta sau Lancellotta, în 
cantitate de cel puţin 85%. De asemenea, pot fi uti-
lizaţi struguri negri non-aromatici din soiuri de viţă-de-
vie potrivite pentru cultivare în Regiunea Emilia-
Romagna, în cantitate de cel mult 15%. 
 
 
Barbera 
Soiuri de viţă-de-vie: Barbera, în cantitate de cel 
puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri negri 
non-aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite 
pentru cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în 
cantitate de cel mult 15%. 
 
Cabernet 
Soiuri de viţă-de-vie: Cabernet Franc şi Cabernet 
Sauvignon, fie separat, fie împreună, în cantitate de 
cel puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri 
negri non-aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite 
pentru cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în 
cantitate de cel mult 15%. 
 
Cabernet Sauvignon 
Soiuri de viţă-de-vie: Cabernet Sauvignon, în canti-
tate de cel puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi 
struguri negri non-aromatici din soiuri de viţă-de-vie 
potrivite pentru cultivare în Regiunea Emilia-
Romagna, în cantitate de cel mult 15%. 
 
Cabernet Franc 
Soiuri de viţă-de-vie: Cabernet Franc, în cantitate de 
cel puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri 
negri non-aromatici din soiuri de viţă–de-vie potrivite 

pentru cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în 
cantitate de cel mult 15%. 
 
Chardonnay 
Soiuri de viţă-de-vie: Chardonnay, în cantitate de cel 
puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri albi 
non-aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite pentru 
cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în cantitate 
de cel mult 15%. 
 
 
 
Fortana 
Soiuri de viţă-de-vie: Fortana, în cantitate de cel 
puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri negri 
non-aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite 
pentru cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în 
cantitate de cel mult 15%. 
 
Lambrusco 
Soiuri de viţă-de-vie: Lambrusco Salamino, Lam-
brusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lam-
brusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Mon-
tericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, fie 
separat, fie împreună, în cantitate de cel puţin 85%. 
De asemenea, pot fi utilizaţi struguri negri non-
aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite pentru 
cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în cantitate 
de cel mult 15%. 
 
Lambrusco vinificat în alb 
Soiuri de viţă-de-vie: Lambrusco Salamino, Lam-
brusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lam-
brusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Mon-
tericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, fie 
separat, fie împreună, în cantitate de cel puţin 85%. 
De asemenea, pot fi utilizaţi struguri negri non-
aromatici din soiuri de viţă de vie potrivite pentru 
cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în cantitate 
de cel mult 15%. 
Strugurii trebuie să fie vinificaţi în alb. 
 
Malbo Gentile 
Soiuri de viţă-de-vie: Malbo Gentile, în cantitate de 
cel puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri 
negri non-aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite 
pentru cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în 
cantitate de cel mult 15%. 
 
Malvasia 
Soiuri de viţă-de-vie: Malvasia di Candia aromatica, 
în cantitate de cel puţin 85%. De asemenea, pot fi 
utilizaţi struguri albi non-aromatici din soiuri de viţă-
de-vie potrivite pentru cultivare în Regiunea Emilia-
Romagna, în cantitate de cel mult 15%. 
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Malvasia bianca 
Soiuri de viţă-de-vie: Malvasia bianca di Candia, în 
cantitate de cel puţin 85%. De asemenea, pot fi uti-
lizaţi struguri albi non-aromatici din soiuri de viţă-de-
vie potrivite pentru cultivare în Regiunea Emilia-
Romagna, în cantitate de cel mult 15%. 
 
Marzemino 
Marzemino, în cantitate de cel puţin 85%. De ase-
menea, pot fi utilizaţi struguri negri non-aromatici din 
soiuri de viţă-de-vie potrivite pentru cultivare în Re-
giunea Emilia-Romagna, în cantitate de cel mult 
15%. 
 
Merlot 
Soiuri de viţă-de-vie: Merlot, în cantitate de cel puţin 
85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri negri non-
aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite pentru 
cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în cantitate 
de cel mult 15%. 
 
Montu' 
Soiuri de viţă-de-vie: Montu', în cantitate de cel puţin 
85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri albi non-
aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite pentru 
cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în cantitate 
de cel mult 15%. 
 
Pignoletto 
Soiuri de viţă-de-vie: Pignoletto bolognese, în canti-
tate de cel puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi 
struguri albi non-aromatici din soiuri de viţă-de-vie 
potrivite pentru cultivare în Regiunea Emilia-
Romagna, în cantitate de cel mult 15%. 
 
Pinot grigio 
Soiuri de viţă-de-vie: Pinot grigio, în cantitate de cel 
puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri albi 
non-aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite pentru 
cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în cantitate 
de cel mult 15%. 
 
Pinot bianco 
Soiuri de viţă-de-vie: Pinot bianco, în cantitate de cel 
puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri albi 
non-aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite pentru 
cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în cantitate 
de cel mult 15%. 
 
Pinot nero 
Soiuri de viţă-de-vie: Pinot nero, în cantitate de cel 
puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri 
negri non-aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite 
pentru cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în 
cantitate de cel mult 15%. 

Riesling italico 
Soiuri de viţă-de-vie: Riesling italico, în cantitate de 
cel puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri 
albi non-aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite 
pentru cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în 
cantitate de cel mult 15%. 
 
Sangiovese 
Soiuri de viţă-de-vie: Sangiovese, în cantitate de cel 
puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri 
negri non-aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite 
pentru cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în 
cantitate de cel mult 15%. 
 
Sauvignon 
Soiuri de viţă-de-vie: Sauvignon, în cantitate de cel 
puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi struguri albi 
non-aromatici din soiuri de viţă-de-vie potrivite pentru 
cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, în cantitate 
de cel mult 15%. 
 
Trebbiano 
Soiuri de viţă-de-vie: Trebbiano romagnolo, Treb-
biano toscano, fie separat, fie împreună, în cantitate 
de cel puţin 85%. De asemenea, pot fi utilizaţi stru-
guri albi non-aromatici din soiuri de viţă-de-vie po-
trivite pentru cultivare în Regiunea Emilia-Romagna, 
în cantitate de cel mult 15%. 
 
Vinurile cu Indicaţia Geografică Tipică "Emilia" sau 
"dell'Emilia", cu specificaţia unuia din soiurile de viţă-
de-vie menţionate în art. 2 al caietului de sarcini pot 
fi produse, de asemenea, ca vinuri spumante, cu 
excepţia soiurilor de viţă-de-vie Pinot grigio, Pinot 
nero, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvi-
gnon, Merlot, Riesling italico şi Sangiovese. 
Vinurile cu Indicaţia Geografică Tipică "Emilia" sau 
"dell'Emilia" cu specificaţia soiului de viţă-de-vie 
Lambrusco, în cazul în care sunt comercializate în 
recipiente cu un volum mai mic de 6 litri, pot fi pro-
duse numai ca vinuri spumante. 
Vinurile cu Indicaţia Geografică Tipică "Emilia" sau 
"dell'Emilia", cu specificaţia unui soi de struguri 
negri, pot fi produse, de asemenea, ca vinuri noi.  
Pentru vinurile cu Indicaţia Geografică Tipică "Emi-
lia" sau "dell'Emilia", cu sau fără denumirea soiului 
de viţă-de-vie, produse ca vinuri spumante, gazifi-
carea artificială este interzisă. 
Vinurile cu Indicaţia Geografică Tipică "Emilia" sau 
"dell'Emilia" produse ca vinuri spumante trebuie să 
corespundă prevederilor Decretului Ministerial din 
29 iulie 2004 (Monitor Oficial nr. 238 din 9 octombrie 
2004). 
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Reglementări în Viticultură 
Condiţiile mediului ambiant şi de cultivare în 
plantaţiile viticole destinate producerii de musturi şi 
vinuri specificate în art. 2 al caietului de sarcini 
trebuie să corespundă condiţiilor tradiţionale ale 
ariei. 
Producţia maximă de struguri la hectar de viţă-de-
vie în condiţii de cultivare specializată, în cadrul 
activităţii de afaceri, pentru vinurile albe, roşii şi roz 
cu Indicaţia Geografică Tipică "Emilia" sau "dell'Emi-
lia" nu trebuie să depăşească 29 de tone, iar pentru 
vinurile cu specificaţia soiurilor enumerate mai jos nu 
trebuie să depăşească: 
Alionza - 26 de tone; 
Ancellotta sau Lancellotta - 26 de tone; 
Barbera - 21 de tone; 
Cabernet - 21 de tone; 
Cabernet Franc - 21 de tone; 
Cabernet Sauvignon - 20 de tone; 
Chardonnay - 23 de tone; 
Fortana - 29 de tone; 
Soiurile Lambrusco - 29 de tone; 
Malbo Gentile - 20 de tone; 
Malvasia di Candia aromatica - 24 de tone; 
Malvasia bianca - 20 de tone; 
Marzemino - 20 de tone; 
Merlot - 20 de tone; 
Montu' - 29 de tone; 
Pignoletto - 26 de tone; 
Pinot bianco - 26 de tone; 
Pinot grigio - 20 de tone; 
Pinot nero - 20 de tone; 
Riesling italico - 20 de tone; 
Sangiovese - 21 de tone; 
Sauvignon - 23 de tone; 
Trebbiano - 29 de tone. 
 
Strugurii destinaţi producerii de vinuri cu Indicaţia 
Geografică Tipică "Emilia" sau "dell'Emilia" trebuie 
să asigure vinurilor menţionate mai jos următoarea 
concentraţie alcoolică naturală minimă în volume: 
 
Alb - 8,50% vol.; 
Roşii - 8,50% vol.; 
Roz - 8,50% vol.; 
Alionza - 8,50%; 
Ancellotta sau Lancellotta - 8,50%; 
Barbera - 8,50%; 
Cabernet - 8,50%; 
Cabernet Franc - 8,50%; 
Cabernet Sauvignon - 8,50%; 
Chardonnay - 8,50%; 
Fortana - 8,50%; 
 
 

Lambrusco - 8,50%; 
Malbo Gentile - 8,50%; 
Malvasia di Candia aromatica - 8,50%; 
Malvasia bianca - 8,50%; 
Marzemino - 8,50%; 
Merlot - 8,50%; 
Montu' - 8,50%; 
Pignoletto - 8,50%; 
Pinot bianco - 8,50%; 
Pinot grigio - 8,50%; 
Pinot nero - 8,50%; 
Riesling italico - 8,50%; 
Sangiovese - 8,50%; 
Sauvignon - 8,50%; 
Trebbiano - 8,50%. 
Este permisă creşterea concentraţiei alcoolice natu-
rale în volume prin procedee de îmbogăţire în 
măsura şi în condiţiile prevăzute de legislaţia co-
munitară. 
Operaţiunile de îmbogăţire care urmează să fie efec-
tuate într-o singură etapă, trebuie să fie înregistrate 
în registrele şi documentele corespunzătoare şi nu 
trebuie să aibă drept rezultat creşterea cantităţii 
produsului finit. 
 
VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE DE 

PRODUCERE/PRELUCRARE 
 
Reglementări în vinificaţie 
 
În vinificaţie sunt permise numai practicile care con-
feră vinurilor caracteristicile lor specifice. 
Operaţiunile de vinificaţie trebuie să fie realizate în 
aria de producere a strugurilor delimitată în art. 3, cu 
excepţia cazurilor prevăzute în art. 6, alin. 4, para-
graf 2, al Regulamentului CE nr. 607/2009 ca o 
derogare care permite vinificaţia în afara ariei delimi-
tate până la de 31 decembrie 2012. 
Producţia maximă de struguri în vinul finit, gata 
pentru consum, nu trebuie să depășească 80% 
pentru toate tipurile de vin. 
În cazul în care această limită este depăşită, toate 
produsele pierd dreptul de utilizare a Indicaţiei Geo-
grafice Tipice. 
Pentru vinurile de masă cu Indicaţia Geografică 
Tipică "Emilia" sau "dell'Emilia" este permisă adăug-
area de musturi şi vinuri care provin din arii situate 
în afara ariei de producere delimitate în art. 3 al 
caietului de sarcini, într-o cantitate care nu va depăşi 
limita de 15%. 
Vinurile cu Indicaţia Geografică Tipică "Emilia" sau 
"dell'Emilia", pot fi, de asemenea, supuse maturării 
în recipiente de lemn. 
 
 



  MD - BOPI 4/2018                                                                           INDICAŢII GEOGRAFICE 

 162

VII. ARIA GEOGRAFICĂ DELIMITATĂ 
 
Aria de producere a strugurilor pentru obţinerea 
musturilor şi vinurilor potrivite pentru a fi desemnate 
cu Indicaţia Geografică Tipică "Emilia" sau "dell'Emi-
lia" cuprinde întregul teritoriu administrativ al provin-
ciilor Ferrara, Modena, Parma, Piacenza şi Reggio 
Emilia şi partea provinciei Bologna care se află în 
stânga râului Sillaro. 
 

VIII. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFICĂ 
 
A) Informaţii privind aria geografică: 
1) factorii naturali relevanţi pentru legătură 

Aria geografică referitoare la Indicaţia Geografică 
Tipică "Emilia" sau "dell'Emilia", cuprinde cea mai 
mare parte a regiunii Emilia-Romagna, cu excepția 
zonei de Sud-Est care se învecinează cu Marea 
Adriatică. 
Aria delimitată care, pornind de la extremitatea de 
Vest, include şase provincii, cuprinde o varietate de 
peisaje, aproape în mod egal împărţite în câmpie şi 
relieful munţilor Apenini. Această arie are condiţii de 
sol şi climaterice uniforme, în vederea originii co-
mune, poziţiei şi expunerii terenului. Condiţiile clima-
terice diferite au uniformizat peisajul şi drept urmare 
cultivarea, astfel încât soiurile de viţă-de-vie care 
constituie baza ampelografică a vinurilor cu Indicaţia 
Geografică Tipică "Emilia" sunt conduse şi cultivate 
prin metode practic constante în întreaga arie. 
Câmpia, cu o altitudine tipică cuprinsă între 2 şi 70 
m deasupra nivelului mării, se extinde pe o supra-
faţă continuă de la râul Po până la Coasta Adriatică, 
şi în măsura în care partea de jos a văii Apeninilor 
se lărgeşte, poate ajunge la altitudinea de 150 m 
deasupra nivelului mării. Sedimentele din câmpia 
piemontană şi câmpia aluvială cu creştere verticală 
provin în principal din râuri şi torenţii munţilor 
Apenini, pe când sedimentele din câmpiile cu mean-
dre şi câmpiile deltaice provin din râul Po. Relieful 
munţilor Apenini cuprinde o arie continuă care se 
întinde de la primele coline până la creasta munţilor 
Apenini, incluzând o zonă de câmpie de tranziţie 
neuniformă din punct de vedere morfologic, aproape 
absentă în partea de Sud-Est a regiunii, care este 
exclusă din delimitare. Altitudinea variază între 100 
şi 2200 metri, iar plantaţiile viticole vizate sunt am-
plasate în principal la altitudini mai mici de 600 me-
tri. Predomină rocile sedimentare, de tipuri litologice 
foarte variate (gresie, argilă, calcar, ghips, nisip, 
conglomerate). Solul are o distribuţie în mozaicuri 
complexe datorită unei varietăţi de factori orografici 
locali şi condiţionării în urma proceselor morfoge-
netice, complexităţii aspectului geologic structural şi 

distribuţiei tipurilor de roci, diversităţii condiţiilor cli-
materice, vegetaţiei şi intervenţiei omului. 
În diferite zone plantaţiile viticole sunt amplasate la 
altitudini diferite, în funcţie de soiurile de viţă–de-vie 
cultivate şi tradiţiile viticole şi enologice, pornind de 
la câmpie, zona mai puţin vizitată fiind cea situată la 
înălţimea munţilor Apenini, caracterizată printr-o 
climă extrem de rece.  
Regimul de temperaturi al ariei este foarte diferit, 
variind de la temperat subcontinental la temperat 
rece. 
În câmpie clima este predominant continentală, cu 
valori anuale medii în jur de 14-16°C. Precipitaţiile 
anuale variază între 600 şi 800 mm, care cad în 
principal toamna şi într-o măsură mai mică primăvara. 
Cea mai mică rată de precipitaţii este în partea de 
Nord-Est, în zona deltaică a râului Po, acolo unde 
condiţiile climaterice sunt influenţate de marea din 
apropiere. 
Deficitul de apă apare mai ales în timpul verii, fiind 
atenuat de umiditatea aerului relativ ridicată şi dis-
tribuţia apei la suprafaţă. La o altitudine mai mare 
rata de precipitaţii creşte, variind de la aproximativ 
800 m (poalele munţilor Apenini orientate spre câm-
pie) până la peste 2000 mm la înălţimea munţilor 
Apenini, cu o creştere corespunzătoare de zile ploi-
oase. Regimul hidroclimatic are aceeași tendință ca 
şi nivelul de precipitaţii cu valori cuprinse între 
aproximativ -400 mm în câmpia interioară ajungând 
la 0 în mijlocul munţilor Apenini şi atingând valori 
pozitive la altitudini mai mari. 
 

2) factorii umani relevanţi pentru legătură 
O importanţă fundamentală o au şi factorii umani 
legaţi de aria de producere, care ca o tradiţie de 
lungă durată au contribuit la obţinerea vinului "Emi-
lia". Plantaţiile viticole din Emilia au o origine antică, 
fapt confirmat prin descoperirea seminţelor de stru-
guri care datează din Epoca Fierului în diverse 
aşezări preistorice locale. Soiurile de viţă-de-vie 
Lambrusco sunt cele mai vechi din regiune, care cu 
siguranţă, datează din Epoca Etruscă şi au o 
legătură strânsă cu viţa-de-vie sălbatică din care au 
fost selecţionate. 
Paleoligurienii, etruscii şi romanii au plantat viţă–de-
vie în aria delimitată, de asemenea influenţată de 
prezenţa triburilor celtice. Această influenţă diversă 
a dat naştere propagării şi creşterii de arbustum 

gallicum, o specie agăţătoare de trunchiul copacilor, 
potrivită pentru mediul fertil de câmpie şi vinea 

characatae, o specie de viţă–de-vie de şes, de 
origine greacă, potrivită pentru zonele colinare. Ulte-
rior mai mulţi autori romani au menţionat şi au apre-
ciat răspândirea viticulturii prospere din regiunea 
Emilia, care a dat vinuri bune. 
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Dezvoltarea viticulturii a continuat în Evul Mediu 
datorită hărniciei ţăranilor şi călugărilor-agricultori 
din regiune. În anul 1300 Pier de Crescenzi a enu-
merat aproximativ treizeci de soiuri de viţă-de-vie şi 
vinuri produse în Emilia, începând de la câmpie şi 
terminând cu munţi, aşa cum ar fi Trebbiano, 
Pignoletto ("Pignuolo") şi Lambrusco. 
Pier de Crescenzi a oferit dovezi istorice interesante 
despre modul în care era dezvoltată viticultura şi 
produsele vinicole relevante încă în sec. XIV de la 
zonele joase de câmpie până la cea mai înaltă 
colină: „Mai este un alt soi, aşa-zisul duracla, care 

este foarte negru, are struguri lungi şi dă mult vin 

negru şi bun în terenuri umede şi apoase, însă nu 

prosperă în munţi şi în locuri secetoase, şi printre 

celelalte soiuri este cel mai apreciat în Ferrara. Mai 

este un alt soi, aşa-zisul gmaresta, care nu este atât 

de negru, are struguri lungi şi îşi pierde toate frun-

zele la deplina maturitate şi are un gust astringent şi 

acru, puţin fructuos, face puţini struguri şi vin ex-

celent şi bun de servit. Acest soi de struguri nu este 

mâncat cu plăcere nici de păsări, nici de câini, nici 

de oameni şi se găseşte mult în munţii din Bologna". 

Vinurile din Emilia au fost renumite de-a lungul 
secolelor ca vinuri spumante, vinuri liniştite roşii şi 
albe sau vinuri licoroase şi de stafide, după cum 
rezultă din informaţiile de la mai multe expoziţii in-
ternaţionale de vin (vezi, de exemplu, Catalogul 
naţional al Expoziţiei din Italia din 1861), pentru ca 
ulterior să fie recunoscute oficial prin denumiri de 
origine. În anul 1925 Norberto Marzotto a întocmit o 
listă interesantă de struguri cultivaţi în diferite pro-
vincii din Emilia, care cuprindea toate soiurile sus-
menţionate în art. 2 al caietului de sarcini, inclusiv 
câteva soiuri locale, cum ar fi Spergola, Moscato, 
Fogarina şi Termarina. Autorul nu a menţionat soiuri 
internaţionale, care erau răspândite în mod egal în 
teritoriu. 
La începutul anilor 1950, viticultura şi vinificaţia lo-
cală au devenit din nou prospere şi profitabile, graţie 
succesului remarcabil şi semnificativ pe piaţă care a 
contribuit la o popularitate mare a vinurilor cu IGT 
"Emilia", în special din soiurile de viţă-de-vie "Lam-
brusco", "Malvasia", "Pignoletto" şi "Trebbiano". În 
anul 1967 în teritoriul vizat au fost aprobate trei de-
numiri de origine controlate, ajungând la un număr 
de zece în deceniul următor, care confirmă vocaţia 
excelentă în vinificaţie din teritoriu. 
La data de 18 noiembrie 1995 prin Decretul Ministe-
rial a fost aprobată constituirea Indicaţiei Geografice 
Tipice "Emilia" sau "dell'Emilia", precum şi a altor 
Indicaţii Geografice Tipice ale căror hotare se înca-
drează parţial sau în totalitate în indicaţia mai vastă 
"Emilia". 

Aria delimitată are un potenţial viticol mare, fapt 
confirmat de datele statistice ale ISTAT (Institutul 
Naţional de Statistică) pentru anul 2000, şi anume 
32427 ha de viţă-de-vie. 
Producerea vinului cu IGT "Emilia" a fost întotdeau-
na importantă în aceste plantaţii viticole. În anul 
2009 (date extrase din sistemul de monitorizare 
ISMEA-Mipaaf) aceasta s-a dovedit a fi a treia cea 
mai importantă indicaţie geografică naţională, cu o 
producţie de 1,3 milioane de chintale de pe aproxi-
mativ 6.300 hectare de plantaţii viticole. Vinurile 
roşii predomină în raport cu cele albe. Factorul 
uman este esenţial pentru Indicaţia Geografică 
Tipică, cu referire la: 
 baza ampelografică a plantaţiilor viticole: soiurile 

de viţă-de-vie care sunt cultivate în mod 
tradiţional în aria delimitată, inclusiv mai multe 
soiuri autohtone din aria Emilia care sunt 
răspândite exclusiv la nivel local; 

 procedeele agronomice adoptate: procedee de 
conducere şi planurile de plantare sunt acelea 
care au fost dezvoltate în arie pe parcursul 
istoriei, pentru a controla producţia strugurilor şi 
a obţine calitatea prevăzută în caietul de sarcini. 
Condiţiile solului şi condiţiile climaterice 
favorizează creşterea naturală a viţei-de-vie, iar 
viticultorii preferă conducerea prin metodă în 
cordon permanent, cu lăstare care se întind pe 
pământ pentru a menţine vigoarea plantei şi a 
permite distribuţia corespunzătoare a mugurilor 
în spaţiu, care exprimă potenţialul productiv, 
permite absorbţia de energie radiantă şi asigură 
ventilaţia şi expunerea ciochinei. Cele mai 
răspândite metode de conducere sunt cordonul 
liber, cordonul ghimpat, G.D.C., guyot şi sylvoz. 
Densitatea de plantare a viţei de vie variază de 
la 2.500-3.000 butuci/ha în terenurile de câmpie 
până la 3.000/4.000 butuci/ha în terenurile de la 
poalele munţilor Apenini şi zonele de jos a 
munţilor Apenini, aferente viroagelor. Butucii 
utilizaţi cel mai des sunt: Kober5BB, SO4, 420A, 
1103P; 

 procedeele de producere a vinului: cele utilizate 
în mod tradiţional în zona de fabricare a vinurilor 
roşii şi albe, liniştite sau spumante, pentru 
tipurile prevăzute în caietul de sarcini, precum şi 
pentru fabricarea vinurilor de stafide şi a vinurilor 
noi. 

 
B) Informaţii cu privire la calitatea sau caracteris-
ticile produsului, în esenţă sau în mod exclusiv, 
legate de aria geografică: 
 
Vinurile menţionate în caietul de sarcini au, din 
punct de vedere analitic şi organoleptic, caracteristi-
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ci foarte evidente şi specifice, descrise în art. 6 al 
caietului de sarcini, care permit o identificare şi ti-
pizare clară legată de aria geografică. 
În general, Emilia este patria vinurilor spumante, 
care sunt rezultatul unor tradiţii locale de lungă du-
rată. Această caracteristică este comună pentru 
vinurile de câmpie şi de colină, de la Estul la Vestul 
regiunii, însă la fel de importante sunt şi vinurile 
liniştite roşii sau albe obţinute mai mult în zona co-
linară. 
În special, printre vinurile roşii de soi se disting vi-
nurile moi, echilibrate şi cu aromă de fructe, cum ar 
fi Cabernet (Cabernet Franc şi Sauvignon), Merlot, 
Pinot nero şi Sangiovese, precum şi vinurile cu ca-
racter dublu, liniştite şi spumante, cum ar fi Malbo 
Gentile, Marzemino, Ancellotta, Barbera şi Perla dei 
Vivi, sau vinurile spumante tipice, cu aciditate potriv-
ită şi buchet intens, cum ar vinurile cu IGT "Emilia" 
Lambrusco, Fogarina şi Fortana. 
Toate vinurile albe sunt produse atât ca vinuri 
liniştite, cât şi ca vinuri spumante, cele din urmă 
fiind mai răspândite, chiar şi cu aşa soiuri aromatice 
cum ar fi Malvasia di Candia aromatica şi Moscato 
bianco. Prezenţa tradiţională a bulelor în vinurile 
spumante contribuie la echilibrul lor gustativ prin 
creşterea buchetului lor distinctiv. 
Vinurile albe, fie din soiuri de viţă-de-vie inter-
naţionale cum ar fi Sauvignon sau Chardonnay, fie 
din cele regionale sau locale cum ar fi Pignoletto şi 
Montù au un nivel potrivit de aciditate, inclusiv de 
acid malic, care sporeşte buchetul lor tipic. 
Savoarea şi structura interesantă a vinurilor este 
obţinută în cele mai potrivite zone, în special cele 
colinare, care permit obţinerea vinurilor structurate, 
precum şi a vinurilor de stafide, tradiţionale pentru 
această arie. 
În vinurile noi cu IGT "Emilia" buchetul cu note dato-
rate maceraţiei carbonice a strugurilor este legat de 
caracteristicile senzoriale ale viţei-de-vie şi de me-
diul de cultivare. 
 
C) Descrierea interacţiunii cauzale între elemen-
tele menţionate în lit. A şi cele menţionate în lit. 
B.: 
 
Aria geografică delimitată este o arie foarte variată, 
cu caracteristici care au influenţat viticultura şi dez-
voltarea diferitor soiuri de viţă-de-vie specifice aces-
tei arii. 
Circa 60% din plantaţiile viticole "Emilia" sunt am-
plasate în câmpie, 38% în colină şi un procent min-
im în munţi (date ISTAT, 2000). Vinurile din aceste 
două macro-zone viticole din Emilia-Romagna au 
caracteristici corespunzătoare, deoarece vinurile mai 
proaspete şi mai uşor de băut sunt produse în câm-

pie, pe când vinurile din colină au un buchet şi un 
gust mai structurat, elegant şi persistent. 
În general, condiţiile de iluminare şi de temperaturi 
în aria geografică delimitată, cu referinţă la ariile 
viticole, permit ca strugurii să ajungă la un grad po-
trivit de maturitate. Cele mai mari rate sumare de 
temperaturi sunt atinse în câmpii, cu 2.400 grade 
(indicele Winkler), care scad odată cu deplasarea la 
altitudini mai mari. În zona colinară viţa-de-vie este 
plantată în mod tradiţional în ariile cu cele mai fa-
vorabile condiţii climaterice, pe pante bine expuse 
sau văi cel mai bine protejate de curenţi de aer rece, 
unde sunt produse vinurile de cea mai bună calitate. 
Viticultura colinară este mai mult răspândită în pro-
vinciile Piacenza, Parma şi Bologna. 
La altitudini mai mari, unde sunt mai puţine plantaţii 
viticole şi solul este subţire şi este supus unor fe-
nomene intense de eroziune, sunt condiţii foarte 
favorabile pentru soiurile cu ciclu de creştere scurt. 
În zona de câmpie sunt condiţii mai favorabile pentru 
soiurile care necesită temperaturi mai mari, cum ar fi 
soiurile Lambrusco, mai mult răspândite în partea 
centrală a regiunii, în special în provinciile Reggio 
Emilia şi Modena. La poalele şi în zonele de jos ale 
munţilor Apenini, unde se întâlnesc primele colini şi 
văi, sunt condiţii ideale pentru o mare varietate de 
soiuri de struguri roşii şi albi, din care sunt produse 
vinuri liniştite şi spumante, precum şi vinuri de stafi-
de. Clima continentală este aici mai blândă datorită 
creşterii vântului şi precipitaţiilor, iar pantele şi so-
lurile aferente mai eterogene sunt alese în funcţie 
de tipul produs dorit. 
Clima subcontinentală asigură un nivel potrivit de 
precipitaţii pe parcursul întregului an, deoarece fe-
nomenele de secetă de vară sunt atenuate de 
prezenţa curenţilor de apă şi solurilor adânci în 
câmpie, precum şi de precipitaţiile mai abundente şi 
mai răspândite în coline, ceea ce face aceste medii 
favorabile pentru cultivarea viţei-de-vie. 
De asemenea, există fenomene locale specifice, 
cum ar fi prezenţa în câmpie, în apropierea regiunii 
Ferrara a solurilor deltaice şi a câmpiei de coastă, cu 
altitudini sub nivelul mării, indiferent de faptul că dis-
tribuţia apei în soluri hidromorfe, cu adâncimi mici în 
această zonă este contrastată de regimul hidrocli-
matic negativ. Soiul de viţă-de-vie Fortana este în 
mod tradiţional răspândit în această zonă. Totuşi, 
aşa caracteristici ca diferenţa mare între tempera-
turile de zi şi cele de noapte în perioada de matura-
re a strugurilor, combinată cu soluri predominant 
slab alcaline sau alcaline, cu o textură fină sau mod-
erat fină, în general, determină obţinerea unor vinuri 
aromate, cu conţinut mare de polifenol, din care re-
zultă caracteristicile organoleptice tipice ale vi-
nurilor. 
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Viticultura şi produsele de vinificaţie, de asemenea, 
variază de la Vest la Est, în conformitate cu tradiţiile 
fiecărei zone. Zona de câmpie în care este produsă 
cea mai mare cantitate de vinuri cuprinde zona is-
torică a Emiliei etrusce plantată cu Lambrusco, o 
zonă plantată cu Trebbiano şi o anumită zonă a 
provinciei Ferrara, în apropierea coastei, în care 
predomină Fortana. În coline, de la Vest la Est, 
tradiţia viticolă greco-romană se găseşte în colinele 
Piacenza, legată de soiurile de viţă-de-vie Barbera 
şi Croatina, precum şi tradiţionalul soi Malvasia di 
Candia aromatica care ajunge în zona colinelor din 
Parma şi Reggio Emilia. În coline sunt răspândite 
multe alte soiuri de viţă-de-vie internaţionale şi lo-
cale, inclusiv Sauvignon, Spergola, Montuni şi 
Pignoletto, cel din urmă fiind răspândit în regiunea 
Bologna, împreună cu soiurile de struguri roşii uti-
lizaţi în producerea vinurilor bordeaux Cabernet şi 
Merlot. 
Importanţa viticulturii în această arie viticolă este 
confirmată prin răspândirea plantaţiilor viticole în aria 
delimitată şi prin sute de mii de hectolitri de vinuri 
"Emilia", comercializate în fiecare an în întreaga 
lume. 
 

IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA 
ŞI ETICHETAREA 

 
Este interzisă adăugarea oricăror caracteristici la 
Indicaţia Geografică Tipică "Emilia" sau "dell'Emilia", 
altele decât cele prevăzute în caietul de sarcini, 
inclusiv aşa adjective cum ar fi, extra, fin, select, 
selecţionat, superior şi altele asemenea. Cu toate 
acestea, este permisă utilizarea unor indicaţii care 
fac referire la nume, numele companiei sau mărci 
atâta timp, cât acestea nu au caracter elogios şi nu 
sunt de natură să inducă în eroare consumatorul. 
În sensul art. 14 alin. 4 al Decretului legislativ nr. 61 
din 8 aprilie 2010 Indicaţia Geografică Tipică "Emi-
lia" sau "dell'Emilia" poate fi, de asemenea, utilizată 
pentru vinurile obţinute din strugurii de viţă-de-vie 
cultivată în teritoriul delimitat şi înregistrat în Regis-
trul Viticol, cu condiţia că vinurile pentru care ur-
mează a fi utilizată Indicaţia Geografică Tipică în 
cauză corespund cerinţelor faţă de unul sau mai 
multe tipuri de vinuri prevăzute în caietul de sarcini. 
Vinurile cu Indicaţia Geografică Tipică "Emilia" sau 
"dell'Emilia" pot fi puse în consum în recipiente 
prevăzute de legislația în vigoare. Dacă acestea sunt 
îmbuteliate în butelii de sticlă, ele pot avea orice tip 
de închidere, inclusiv dop de plută în formă de 
ciupercă, cu fixare în carcasă de sârmă, utilizată în 
mod tradiţional în aria de producere. 
 
 

X. ALTE CONDIŢII 
 
Organismul abilitat să verifice respectarea 
caietului de sarcini 
Numele şi Adresa: Ministerul Politicilor Agricole, Ali-
mentare şi Forestiere 
Departamentul Inspectoratului Central pentru Pro-
tecţia Calităţii şi Combaterea Fraudelor în legătură 
cu Produsele Agroalimentare 
Via Quintino Sella, 42 - 00187 - Rome, Italia 
Tel: 064824047 | 064884467 
Fax: 06486737 
E-mail :  
icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it  
Inspectoratului Central pentru Protecţia Calităţii şi 
Combaterea Fraudelor în legătură cu Produsele 
Agroalimentare este autoritatea de control compe-
tentă din cadrul Ministerului Politicilor Agricole, Ali-
mentare şi Forestiere, în sensul art. 13 al Decretului 
Guvernului nr. 61/2010, care verifică anual respec-
tarea prevederilor din caietul de sarcini, în conformi-
tate cu art. 25, paragraf. 1, alin. 1, lit. b) şi c) şi art. 
26, paragraf. 1 al Regulamentului CE nr. 607/2009, 
pentru produsele care beneficiază de IGP, cu aju-
torul unei metodologii de control asupra întregului 
lanţ de producție (cultivarea strugurilor, procesarea 
şi îmbutelierea) prin selectarea aleatorie a unui 
număr minim de persoane identificate printr-o ana-
liză de risc, în conformitate cu art. 25, paragraf 1, 
alin. 2, lit. a). 
În special, un astfel de control constă, în mod esen-
ţial, în testarea analitică a produsului finit (în con-
formitate cu art. 25, paragraf 1, alin. 1, lit. b) şi art. 26 
paragraf 1 al Regulamentului CE nr. 607/2009) şi 
este efectuat în conformitate cu dispoziţiile art. 13 al 
Decretului Guvernului nr. 61/2010 sus-menţionat şi 
DM din 31 iulie 2009 (GU nr. 230 din 3-10-2009), 
modificat prin DM din 30 iulie 2010 (GU nr. 244 of 
18-10-2010) şi DM din 11 iulie 2011 (GU nr. 219 din 
20-09-2011). 
 

XI. REFERINŢE PRIVIND PUBLICAREA CAIETULUI 
DE SARCINI (art. 16(3) din Legea 66/2008) 

 
(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/Serve

BLOB.php/L/IT/IDPagina/4625)  
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Lista denumirilor de origine cărora le-a fost acordată 

protecţie în Republica Moldova, în luna martie 2018, conform 

Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor 

de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională  
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul  și data înregistrării internaţionale, ţara 
de origine a denumirii pentru care se solicită protecție (codul ţării conform normei ST.3 OMPI),  

denumirea de origine a produsului, denumirea produsului, numărul BOPI  
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 

Nr. 

crt. 

Nr. şi data 
înregistrării 

 

Codul 

ţării 

Denumirea de origine Transliterarea/traducerea Produsul 

1 AO 1062 

2017.01.19 

MX CACAO GRIJALVA Cacao verde sau prăjită / măcinată, 
speciaTheobroma Cacao 

9/2017 

2 AO 1063 

2017.02.22 

IT LANGHE Vin 9/2017 
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V 
Design industrial / Industrial design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

În prezenta Secţiune se publică datele referitoare la cererile de înregistrare a DMI, în special datele 
bibliografice cu indicarea produsului şi reprezentările DMI; datele privind DMI înregistrate; datele privind 
DMI reînnoite; datele privind DMI înregistrate şi cele reînnoite în Republica Moldova conform 
Aranjamentului de la Haga. 

Desenele şi modelele industriale înregistrate şi reînnoite conform Aranjamentului de la Haga, la care 
Republica Moldova este parte, se publică în Buletinul de Desene şi Modele Internaţionale (“Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi modelelor industriale înregistrate şi este expus pe Internet pe site-ul OMPI, 
accesibil publicului. În BOPI se publică listele acestor desene şi modele industriale înregistrate în 
Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi a claselor CIDMI, 
precum şi ale celor reînnoite în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
internaţională. 

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode established 
by Law No. 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI, in person or through a representative, by 
the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

In this Section shall be published data on ID registration applications, especially bibliographic data 
indicating the product and ID representations; data on registered ID; data on renewed ID; data on ID 
registered and renewed in the Republic of Moldova under the Hague Agreement. 

Industrial designs registered and renewed under the Hague Agreement, to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin des dessins et modeles internationaux / International 
Designs Bulletin / Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French, English and Spanish and registered industrial design reproductions and is 
exposed over the Internet on the WIPO site, accessible to the public. In BOPI shall be published the 
lists of industrial designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of international 
registration numbers and ICID classes, as well as of those renewed in the Republic of Moldova, 
arranged in the order of international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P

L
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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 publicării certificatului  

 Date of publication of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

(71) Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

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

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

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

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

(80) Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INTELLECTUAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of published industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea claselor CIDMI (semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped in accordance with the ICID classes (half-yearly) 

FA9L Lista desenelor  şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la 
Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova conform Aranjamentului de la 
Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with the ICID 
classes (monthly, half-yearly) 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse în Republica Moldova conform Aranjamentului 
de la Haga, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 
List of industrial designs rejected in the Republic of Moldova according to the Hague Agreement, 
grouped in accordance with international numerical order  

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale al căror termen de valabilitate a 
expirat (inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which has expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs 

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate împotriva 
înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării acestor 
cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  

nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of 
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

A
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(51) LOC (11) Cl. 19-08 
(21) f 2018 0005 
(22) 2018.01.23 
(28) 1 

(71)(72) GUŢU Serghei, MD 
    Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85,  

              MD-2069, Chişinău,  
              Republica Moldova 
(54)     Etichetă 

 
(55) 
 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează 
 
 
 
 

1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



    DESIGN                                                                                                         MD - BOPI 4/2018 
 

 173

 

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele industriale, titularul,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

 
Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
Nr. de desene  

şi modele  
industriale  

(73) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2015 0099 2015.11.21 21-01 2 FCA ITALY S.P.A., IT 
Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135,  
Torino, Italia 

11/2017 

2 f 2017 0031 2017.06.15 32-00 5 FILIPENCO Dmitri, MD 
Str. Victoriei nr. 2/2, ap. 20, MD-6512, 
Bulboaca, Anenii-Noi, Republica Moldova 

11/2017 

3 f 2017 0042 2017.08.25 19-08 11 INVINPROM S.R.L., MD 
Str. Vinzavodskaia nr. 1, MD-3813, Chirsova, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

11/2017 

4 f 2017 0044 2017.09.13 06-01 2 ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE 
PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD 
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

11/2017 

 

 

 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 
numărul de depozit, data de depozit, numărul de desene şi modele industriale, titularul, 

codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată înregistrarea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certificatului 

(51) 
Clase 

(21) 
Nr. 

de depozit 

(22) 
Data 

de depozit 

(28) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 

(73) 
Titular,  cod ST.3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 

1 1726 09-01 f 2016 0016 2016.04.13 1 EURO-ALCO S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

11/2016 

2 1726A 09-01 f 2016 0016 2016.04.13 1 COROBAN Viorica, MD 11/2016 
3 1769 09-03 f 2016 0050 2016.09.23 2 KYB CORPORATION, JP 12/2017 
4 1770 19-01, 

03, 04, 
08 

f 2016 0060 2016.11.30 9 POPESCU Nicolae, MD 1/2018 

5 1771 32-00 f 2017 0014 2017.04.15 2 CIBIZOV Denis, MD 1/2018 
6 1772 32-00 f 2017 0017 2017.04.21 2 ILINCA-ART, ASOCIAŢIE 

OBŞTEASCĂ, MD 
1/2018 

7 1773 06-01 f 2017 0018 2017.04.28 4 ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE 
DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, 
MD 

1/2018 
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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 internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale,  
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, numărul de desene şi modele 
industriale (numărul desenului și modelului industrial), data prevăzută de expirare a termenului  

de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB)  
în care a fost publicată cererea de înregistrare 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data 

înregistrării 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului 
şi modelului industrial 

(51) 
Clase 

(28)(20) 
Nr. de 

desene 
şi modele 
industriale 
(nr. dese-

nului și 
modelului 
industrial) 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 DM/086333 2015.03.10 JAPAN 
TOBACCO INC., 
JP 

Ambalaje pentru ţigări / 
Cigarette packaging / 
Emballages pour 
cigarettes 

09-03 3 2020.03.10 36/2017 

2 DM/094764 2017.02.14 BLANCPAIN SA, 
CH 

Ceas ; cadrane / Watch ; 
dials / Montre ; cadrans 

10-02, 
07 

3 2022.02.14 32/2017 

3 DM/094927 2017.02.17 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână; ceas / 
Wristwatches; watch / 
Montres-bracelets; montre 

10-02 7 2022.02.17 32/2017 

4 DM/095096 2017.03.02 MIDO AG (MIDO 
SA) (MIDO LTD.), 
CH 

Cadran / Dial / Cadran 10-07 1 2022.03.02 35/2017 

5 DM/095097 2017.03.02 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Cadrane ; greutate 
oscilantă / Dials ; 
oscillating weight / 
Cadrans ; masse 
oscillante 

10-07 4 2022.03.02 35/2017 

6 DM/095140 2017.02.27 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2022.02.27 34/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8  

7 DM/095213 2017.02.28 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. LTD) 
(MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceasuri; cadrane pentru 
ceasuri cu ace asociate / 
Watches; watch dials with 
associated hands / 
Montres; cadrans de 
montres avec aiguilles 
associeés 

10-02, 
07 

5 2022.02.28 34/2017 

8 DM/095346 2017.03.16 TISSOT SA 
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Cutii pentru ceasuri; 
brăţări pentru ceasuri; 
cadrane pentru ceasuri / 
Watch cases; watch 
bracelets; watch dials / 
Boîtes de montres; 
bracelets de montres; 
cadrans de montres 

10-07 11 2022.03.16 37/2017 

9 DM/095365 2017.03.15 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Cadran; ceas; cutie 
pentru ceas; brăţară 
pentru ceas / Dial; watch; 
watch case; watch 
bracelet / Cadran; montre; 
boîte de montre; bracelet 
de montre 

10-02, 
07 

4 2022.03.15 36/2017 

10 DM/095386 2017.03.20 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 
CH 

Cadran cu ace şi 
mecanism de mişcare; 
ceasuri de mână / Dial 
with hands and 
movement; wristwatches / 
Cadran avec aiguilles et 
mouvement; montres-
bracelets 

10-02, 
07 

3 2022.03.20 37/2017 

11 DM/095799 2017.03.15 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Cutii pentru ceasuri; 
cadran / Watch cases; 
dial / Boîtes de montres; 
cadran 

10-07 3 2022.03.15 36/2017 

12 DM/096672 2017.05.04 TRI STAR LTD, 
UA 

Etichete pentru ambalaje / 
Labels for packaging / 
Etiquettes pour 
emballages 

19-08 9 (4, 5, 
6, 7, 8, 
9, 10, 

11, 12) 

2022.05.04 27/2017 

13 DM/097514 2017.07.20 LIQUI MOLY 
GMBH, DE 

Butelii pentru lichide / 
Bottles for liquids / Bidons 
pour liquides 

09-01 2 2022.07.20 36/2017 

14 DM/097559 2017.08.28 WUNDER FİLTRE 
ANONİM 
ŞİRKETİ, TR 

Ambalaje cu ornamentaţie 
de suprafaţă / Packagings 
with surface 
ornamentation / 
Emballages avec 
ornementations de 
surface 

09-03 2 2022.08.28 37/2017 

15 DM/097595 2017.09.07 EURL III, FR Flacon pentru parfum / 
Perfume bottle / Flacon à 
parfum 

09-01 1 2022.09.07 37/2017 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 

aranjate în ordinea claselor CIDMI 
 

Se publică următoarele date: clasele, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării internaţionale, 
data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, denumirea desenului şi modelului industrial, 

numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului și modelului industrial), data prevăzută de 
expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul Buletinului de Desene şi Modele Internaţionale (IDB) 

în care a fost publicată cererea de înregistrare 

 
(51) 

Clase 
(11) 
Nr. 

înregistrării 

(15) 
Data  

înregistrării 
 

(23)(30) 
Prioritate 

(73) 
Titular, 

cod ST.3 OMPI 

(54) 
Denumirea desenului  
şi modelului industrial 

(28)(20) 
Nr. de desene  

şi modele 
industriale  

(nr. desenului  
și modelului 
industrial) 

 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

09-01 DM/097514 2017.07.20 LIQUI MOLY 
GMBH, DE 

Butelii pentru lichide / 
Bottles for liquids / 
Bidons pour liquides 

2 2022.07.20 36/2017 

09-01 DM/097595 2017.09.07 EURL III, FR Flacon pentru 
parfum / Perfume 
bottle / Flacon à 
parfum 

1 2022.09.07 37/2017 

09-03 DM/086333 2015.03.10 JAPAN 
TOBACCO INC., 
JP 

Ambalaje pentru 
ţigări / Cigarette 
packaging / 
Emballages pour 
cigarettes 

3 2020.03.10 36/2017 

09-03 DM/097559 2017.08.28 WUNDER FILTRE 
ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

Ambalaje cu 
ornamentaţie de 
suprafaţă / 
Packagings with 
surface 
ornamentation / 
Emballages avec 
ornementations de 
surface 

2 2022.08.28 37/2017 

10-02 DM/094927 2017.02.17 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână; 
ceas / Wristwatches; 
watch / Montres-
bracelets; montre 

7 2022.02.17 32/2017 

10-02 DM/095140 2017.02.27 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2022.02.27 34/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10-02, 
07 

DM/094764 2017.02.14 BLANCPAIN SA, 
CH 

Ceas; cadrane / 
Watch; dials / Montre; 
cadrans 

3 2022.02.14 32/2017 

10-02, 
07 

DM/095213 2017.02.28 RADO UHREN 
AG (RADO 
WATCH CO. LTD) 
(MONTRES 
RADO SA), CH 

Ceasuri; cadrane 
pentru ceasuri cu ace 
asociate / Watches; 
watch dials with 
associated hands / 
Montres; cadrans de 
montres avec aiguilles 
associeés 

5 2022.02.28 34/2017 

10-02, 
07 

DM/095365 2017.03.15 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), 
CH 

Cadran; ceas; cutie 
pentru ceas; brăţară 
pentru ceas / Dial; 
watch; watch case; 
watch bracelet / 
Cadran; montre; boîte 
de montre; bracelet de 
montre 

4 2022.03.15 36/2017 

10-02, 
07 

DM/095386 2017.03.20 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 
CH 

Cadran cu ace şi 
mecanism de 
mişcare; ceasuri de 
mînă / Dial with hands 
and movement; 
wristwatches / Cadran 
avec aiguilles et 
mouvement; montres-
bracelets 

3 2022.03.20 37/2017 

10-07 DM/095096 2017.03.02 MIDO AG (MIDO 
SA) (MIDO LTD.), 
CH 

Cadran / Dial / Cadran 1 2022.03.02 35/2017 

10-07 DM/095097 2017.03.02 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Cadrane; greutate 
oscilantă / Dials; 
oscillating weight / 
Cadrans; masse 
oscillante 

4 2022.03.02 35/2017 

10-07 DM/095346 2017.03.16 TISSOT SA 
(TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), 
CH 

Cutii pentru ceasuri; 
brăţări pentru ceasuri; 
cadrane pentru 
ceasuri / Watch 
cases; watch 
bracelets; watch 
dials / Boîtes de 
montres; bracelets de 
montres; cadrans de 
montres 

11 2022.03.16 37/2017 

10-07 DM/095799 2017.03.15 HARRY 
WINSTON SA, CH 

Cutii pentru ceasuri; 
cadran / Watch cases; 
dial / Boîtes de 
montres; cadran 

3 2022.03.15 36/2017 

19-08 DM/096672 2017.05.04 TRI STAR LTD, 
UA 

Etichete pentru 
ambalaje / Labels for 
packaging / Etiquettes 
pour emballages 

9 (4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12) 

2022.05.04 27/2017 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 

în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, titularul, 
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, numărul de desene şi modele industriale reînnoite  
(numărul desenului și modelului industrial reînnoit), data expirării reînnoirii, numărul BOPI  

în care a fost publicată înregistrarea internaţională, numărul Buletinului de Desene şi Modele  
Internaţionale (IDB) în care a fost publicată reînnoirea 

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)  
Nr. de desene 

şi modele 
industriale reînnoite  

 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/043013 SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A., CH 

2 2023.02.18(4R) 7/1998 08/2018 

2 DM/062877 PALOMA - SLADKOGORSKA 
TOVARNA PARIRJA D.D. 
SLADKI VRH, SK 

2 2023.02.19(3R) 10/2003 08/2018 

3 DM/062903 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2023.02.25(3R) 10/2003 09/2018 

4 DM/062905 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2023.02.25(3R) 10/2003 09/2018 

5 DM/062906 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2023.02.25(3R) 10/2003 09/2018 

6 DM/063012 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2023.03.05(3R) 11/2003 10/2018 

7 DM/063013 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2023.03.04(3R) 11/2003 10/2018 

8 DM/063181 MONTRES BREGUET S.A., 
CH 

2 2023.03.19(3R) 11/2003 12/2018 

9 DM/063188 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
SA) (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

2 2023.03.19(3R) 11/2003 12/2018 

10 DM/063530 STICHTING VERSFUST, NL 2 2023.03.07(3R) 1/2004 10/2018 

11 DM/063864 SAVENCIA SA, FR 32 2023.03.03(3R) 2/2004 08/2018 

12 DM/064851 COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE, FR 

8 2023.02.21(3R) 8/2004 08/2018 

13 DM/069762 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2023.02.21(2R) 8/2008 08/2018 

14 DM/069799 PASCHAL-WERK G. MAIER 
GMBH, DE 

1 2023.02.22(2R) 1/2009 08/2018 

15 DM/069801 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2023.02.28(2R) 9/2008 09/2018 

16 DM/069806 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

6 2023.02.28(2R) 9/2008 09/2018 

17 DM/069815 MONTRES JAQUET DROZ 
SA (MONTRES JAQUET 
DROZ AG) (MONTRES 
JAQUET DROZ LTD.), CH 

6 2023.03.05(2R) 9/2008 10/2018 
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1 2 3 4 5 6 7 

18 DM/069843 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
SA) (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

3 2023.03.18(2R) 9/2008 12/2018 

19 DM/069848 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2023.03.18(2R) 9/2008 12/2018 

20 DM/069849 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2023.03.18(2R) 9/2008 12/2018 

21 DM/069873 SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A., CH 

2 2023.03.03(2R) 9/2008 10/2018 

22 DM/069879 PASCHAL-WERK G. MAIER 
GMBH, DE 

2 2023.02.22(2R) 1/2009 08/2018 

23 DM/069955 KRÜGER GMBH & CO. KG, 
DE 

2 2023.03.13(2R) 10/2008 11/2018 

24 DM/070143 SANOFI S.A., CH 6 2023.03.12(2R) 1/2009 11/2018 

25 DM/070375 SEAT, S.A., ES 1 2023.03.04(2R) 1/2009 10/2018 

26 DM/080207 TISSOT SA (TISSOT AG) 
(TISSOT LTD), CH 

3 2023.02.22(1R) 7/2013 08/2018 

27 DM/080292 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
AG (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
SA) (THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES 
LTD.) , CH 

1 2023.03.06(1R) 7/2013 10/2018 

28 DM/080295 OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

1 2023.03.08(1R) 7/2013 10/2018 

29 DM/080347 MONTRES BREGUET S.A., 
CH 

4 2023.03.12(1R) 7/2013 11/2018 

30 DM/080399 BLANCPAIN SA, CH 3 2023.03.14(1R) 12/2013 11/2018 
31 DM/080402 SWATCH AG (SWATCH 

SA)(SWATCH LTD), CH 
1 2023.03.18(1R) 4/2014 12/2018 

32 DM/080435 OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

5 2023.03.22(1R) 9/2014 12/2018 

33 DM/080436 OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

1 2023.03.22(1R) 7/2014 12/2018 

34 DM/080438 OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

2 2023.03.22(1R) 4/2014 12/2018 

35 DM/080462 GLASHÜTTER 
UHRENBETRIEB GMBH, DE 

7 2023.03.22(1R) 4/2014 12/2018 

36 DM/080548 "EURO 07" AD, BG 1 2023.04.04(1R) 7/2014 11/2018 

37 DM/080708 GF LINK, FR 3 2023.03.20(1R) 9/2013 12/2018 
38 DM/081026 INDRA SISTEMAS, S.A., ES 8 2023.03.05(1R) 4/2014 10/2018 

 



1
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VI 

Modificări intervenite în statutul juridic 
al cererilor şi titlurilor de protecţie 

a obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

n prezenta Secţiune sunt publicate modificările intervenite în situaţia juridică a cererilor şi titlurilor de 

protecţie: modificări ale denumirilor solicitanţilor/titularilor, ale adreselor acestora; date despre 

cererile retrase, respinse, repuse în termenele omise; titluri de protecţie anulate, revalidate; decăderi din 

drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 

 

n the present Section there are published amendments made in the legal status of applications and 

titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; data on 

withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of protection; 

deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; errata. 

Î

I
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Lista modificărilor 
 

 Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, datele iniţiale, datele modificate 

 
Nr.  
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cerere  
de brevet  
de invenție 

a 2015 0092 -   2/2016 (72) 
BRIZGYS Gediminas, US;  
CANALES Eda, US;  
CHOU Chien-hung, US;  
GRAUPE Michael, US;  
HU Yunfeng Eric, US;  
LINK John O., US;  
LIU Qi, US;  
LU Yafan, US;  
SAITO Roland D., US; 
SCHROEDER Scott D., US; 
SOMOZA John R., US;  
TSE Winston C., US;  
ZHANG Jennifer R., US;  
LAZERWITH Scott E., US. 

(72) 
BRIZGYS Gediminas, US; 
CANALES Eda, US;  
CHOU Chien-hung, US;  
GRAUPE Michael, US;  
HU Yunfeng Eric, US;  
LINK John O., US;  
LIU Qi, US;  
LU Yafan, US;  
SAITO Roland D., US; 
SCHROEDER Scott D., US; 
SOMOZA John R., US;  
TSE Winston C., US;  
ZHANG Jennifer R., US;  
LAZERWITH Scott E., US; 
HALCOMB Randall L., US. 

2 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

033972 -   4/2014 
11/2015 
  3/2018 

(730)  
3, rue du Fort Rheinsheim,  
L-2419 Luxembourg,  
Luxembourg 

(730)  
44 Rue de la Vallée,  
L-2661 Luxemburg,  
Luxemburg 

3 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

037315 -   9/2015 
 
 
 

(540)  
 

 
 
(526)  
Elementele mărcii asupra 
cărora nu se extinde dreptul 
exclusiv: 
"CHIŞINĂU", "TIRASPOL", 
"BĂLŢI", "BENDER",  
"COMRAT", "ORHEI", 
"TRANSPORT MUNICIPAL", 
"GROUP", "WWW",  
"MOLDOVA", "MD",  
cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(540)  
 

 
 
(526)  
Elementele mărcii asupra 
cărora nu se extinde dreptul 
exclusiv: 
"TRANSPORT MUNICIPAL", 
"GROUP", cu excepţia  
executării grafice deosebite. 
 
 

4 Cerere  
de înregistrare 
a mărcii 

041764 -   2/2018 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  
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1 2 3 4 5 6 7 

5 Mărci 001202 
 
 
 
 

001565 
 
 
 
 

002032 
 
 
 
 

006105 
 
 
 
 
 

010046 
 
 
 
 

031708 
 
 

031563 
 
 

032198 
 
 

036307 
 
 

036340 

2R 844 
 
 
 
 

2R 1054 
 
 
 
 

2R 2799 
 
 
 
 

2R 5452  
 
 
 
 
 

R 8464 
 
 
 
 

24158 
 
 

24815 
 
 

25055 
 
 

27820 
 
 

28306 

  1/1995 
  7/2004 
  4/2005 
  6/2014 

 
  3/1995 
  7/2004 
  4/2005 
  6/2014 

 
  1/1996 
  9/2004 
  4/2005 
  6/2014 

 
10/1997 
  3/1998 
  8/2005 
10/2006 
  9/2016 

 
  9/2001 
  2/2002 
  8/2005 
  5/2011 

 
10/2012 
  8/2013 

 
11/2012 
  1/2014 

 
  4/2013 
  4/2014 

 
  3/2015 
  1/2016 

 
  5/2015 
  8/2016 

(730)  
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, 
Elveţia 
 

(730)  
Route de France 17, Boncourt, 
2926, Elveţia 
 

6 Mărci 002169 
 
 
 
 
 

002055 
 
 
 
 
 

021399 
 
 
 

022637 
022636 

 
 

2R 2461 
 
 
 
 
 

2R 2773  
 
 
 
 
 

R 16789  
 
 
 

R 18024  
R 18025 

 
 

  5/1995 
12/1995 
11/2004 
  4/2008 
  6/2014 

 
  8/1995 
  1/1996 
11/2004 
  4/2005 
  6/2014 

 
  3/2008 
  8/2008 
  8/2017 

 
10/2008 
  6/2009 
  9/2017 

 

(730)  
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, 
Elveţia 
 

(730)  
Route de France 17, Boncourt, 
2926, Elveţia 
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036480 
 
 

036333 
 
 

036750 

27703 
 
 

27817 
 
 

27906 

  2/2015 
12/2015 

 
  3/2015 
  1/2016 

 
  7/2015 
  3/2016 

7 Marcă 007334 R 6247 10/1998 
  4/1999 
  7/2008 
11/2008 
  8/2012 

(730)  
199-1 Cheongcheon - 2Dong, 
Bupyung - Gu, Incheon,  
Republica Coreea 
 

(730)  
Cheongcheon-Dong, 233  
Bupyeongdaero Bupyeong-Gu, 
Incheon, 403-714,  
Republica Coreea 

8 Marcă  022447 17093   5/2008 
10/2008 

 
 

(730)  
Str. Grenoble nr. 161 A,  
MD-2019, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)  
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 13, 
bloc 1, ap. (of.) of.1F,  
MD-2075, Chişinău, Republica 
Moldova 

9 Mărci  
 

022244 
 
 

022246 

17578 
 
 

17703 

  9/2008 
  2/2009 

 
10/2008 
  3/2009 

(730)  
Vul. Pavla Usenko 8,  
UA-02105, Kyiv, Ucraina 
 
 

(730)  
Vul. Elektrykiv, 26/9,  
UA-04176, Kyiv, Ucraina 
 
 

10 Marcă 022029 17691 10/2008 
  3/2009 

 
 

(730)  
Bd. Dacia nr. 38, bloc 5, ap. 50, 
MD-2060, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Str. Miron Costin nr. 18/1,  
ap. 3,  
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

11 Marcă 022784 17884 10/2008 
  5/2009 

 
 
 

(730)  
High Tech Computer  
Corporation, TW 
No. 23, Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan  
County 330, Taiwan 

(730)  
HTC CORPORATION, TW 
No. 23, Xinghua Road, 
Taoyuan District, Taoyuan City 
330, Taiwan, R.O.C. 

12 Marcă 023037 17930 11/2008 
  5/2009 

 
 

(730)  
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4,  
ap. 36,  
MD-2044, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Str. Victor Crăsescu nr. 67, 
MD-2059, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

13 Mărci  
 

022525 
022526 
022527 

 
022524 

18211 
18212 
18213 

 
19183 

10/2008 
  7/2009 

 
 

10/2008 
  1/2010 

(730)  
Periferico Sur No. 8500,  
Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, Mexic 
 

(730)  
Periferico Sur No. 8500, Tra-
mo Morelia Chapala, Tlaque-
paque, Jalisco, C.P. 45609, 
Mexic 
 

14 Marcă 022825 18422 11/2008 
  8/2009 

 
 
 

(730)  
DEKART S.R.L.,  
companie, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730)  
"COMPANIA - DEKART"  
S.R.L., MD 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 85,  
MD-2009, Chişinău, Republica 
Moldova 

15 Marcă 023351 18631 11/2008 
10/2009 

 
 

(730)  
Str. M. Sadoveanu nr. 40/3, 
MD-2075, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Str. Daniil Sihastru nr. 4/2, 
MD-6801, or. Ialoveni,  
Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 7 

16 Mărci  
 

023563 
 
 

023566 

18636 
 
 

20077 

12/2008 
10/2009 

 
12/2008 
  9/2010 

 
 

(730)  
Nine West Development  
Corporation, corporaţie  
din statul Delaware, US 
1007 Orange Street, Suite 
225, Wilmington, Delaware 
19801, Statele Unite ale  
Americii 

(730)  
Nine West Development LLC,  
US 
 
1411 Broadway, New York, 
NY 10018, Statele Unite ale 
Americii 
 

17 Marcă 023096 19367 11/2008 
12/2009 
  2/2010 

(730)  
CERAMICA S.A.,  
societate comercială, RO 

(730)  
BRIKSTON CONSTRUCTION 
SOLUTIONS S.A., RO 

18 Marcă 024937 19579   4/2009 
  3/2010 

(730)  
CELIUS-DE S.R.L., MD 

(730)  
CAFELINI S.R.L., MD 

19 Mărci  
 

025266 
025267 
025268 

19729A197
30A19731A 

  5/2010 
  7/2011 
  5/2012 
  9/2016 

(730)  
Plzen, Jizni Predmesti, Borska 
2922/32, 30100, Republica 
Cehă 

(730) 
Emila Škody 2922/1, Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň, 
Cehia 

20 Mărci  
 

029465 
 
 

035691 
 
 

035690 
 
 

037970 

22818 
 
 

27232 
 
 

27628 
 
 

28909 

10/2011 
  8/2012 

 
11/2014 
  9/2015 

 
12/2014 
  4/2016 

 
  2/2016 
  1/2017 

 

(730)  
3M Company, corporaţie din 
statul Delaware, US 
 

(730)  
3M Company, US 
 
 

21 Marcă 029167 22990   8/2011 
  9/2012 

 

(730)  
AVOCENT HUNTSVILLE 
CORP., US 

(730)  
AVOCENT HUNTSVILLE, 
LLC, US 

22 Marcă 031575 24142 11/2012 
  8/2013 

 
 

(730)  
Giorgio Armani S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio, CH 
Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
Elveţia 

(730)  
Giorgio Armani S.p.A., IT 
Via Borgonuovo 11, 20121 
Milano, Italia 
 

23 Marcă 039381 29785   9/2016 
  9/2017 

 
 

(730)  
Str. Liviu Deleanu nr. 5/A, 
ap.(of.) 17, MD-2071, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  
Str. Constructorilor nr. 1,  
MD-2059, Chişinău, Republica 
Moldova 
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Lista contractelor de cesiune 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, date referitoare la prioritate, numărul titlului de protecţie, numărul 
BOPI, date despre cedent, date despre cesionar, numărul şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului  

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 026029 
2009.11.13 

 

20400 
 

12/2009 
11/2010 

(730)   
VALEMA PLUS S.R.L., 
societate comercială, MD 
 
Str. M. Sadoveanu nr. 2/3, 
ap. 42, MD-2044, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
ALEX-NEOSIM S.R.L., 
firmă comercială  
de producţie, MD 
Str. Armenească nr. 53, 
MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova  

2920 
2018.03.12 

 

2 Marcă  025051 
2009.02.27 

 

19540 
 

  5/2009 
  3/2010 
  2/2018 

(730)   
JENICICOVSCAIA Galina, 
MD 
Str. Kiev nr. 10, bl. 2,  
ap. 14, MD-2068, 
Chişinău, Republica  
Moldova 

(730)   
CHINA UNIONPAY CO., 
LTD., CN 
No. 498 Guoshoujing 
Road, Pudong, 201203 
Shanghai, China  

2934 
2018.03.12 

 

3 Marcă 020296 
2006.11.15 

 

R 16011   9/2007 
  2/2008 
  7/2015 
11/2016 
  1/2017 
  6/2017 
11/2017 

(730)   
GRUP DELICIOS S.R.L., 
MD 
 
Str. Chişinău nr. 43,  
MD-4626, Cupcini,  Edineţ,  
Republica Moldova 

(730)   
NATUR BRAVO S.A., 
întreprindere cu capital 
străin, MD 
Str. Chişinău nr. 43,  
MD-4626, Cupcini,  Edineţ,  
Republica Moldova  

2935 
2018.03.14 

 

4 Marcă 030914 
2012.04.04 

 

24052 
 

  8/2012 
  7/2013 
12/2017 

(730)   
Raychem HTS Limited, GB 
 
43 London Wall, London, 
EC2M 5TF, Regatul Unit 
 
 

(730)   
Pentair Technical Solutions 
UK Limited, GB 
3 Rutherford Road,  
Stephenson Industrial  
Estate, Washington, Tyne 
And Wear, NE37 3HX,  
Regatul Unit  

2936 
2018.03.14 

 

5 Marcă 024074 
2008.08.07 

 

21250 
 

  1/2009 
  6/2011 

 

(730)   
Ansell Limited, AU 
 
Victoria Gardens, Level 3, 
678 Victoria Street,  
Richmond, 3121, Australia 

(730)   
SxWell Australia Pty. Ltd, 
AU 
Level 3, 678 Victoria 
Street, Richmond, Victoria 
3121, Australia  

2937 
2018.03.14 

 

6 Mărci  012671 
2003.03.14 

 
 

012672 
2003.03.14 

 
013137 

2003.06.16 
 

013138 
2003.06.16 

 
013222 

2003.07.08 
 

012673 
2003.03.14 

 

R 10631 
 
 
 

R 10632 
 
 

R 10834 
 
 

R 10835 
 
 

R 10866 
 
 

R 11183 
 

11/2003 
  6/2004 
  8/2013 

 
 
 
 

12/2003 
  7/2004 
  8/2013 

 
 

 
 
 
 

  4/2004 
10/2004 
  8/2013 

(730)   
Obscestvo s ogranicennoi 
otvetstvennostiu  
"DOBRYNIA-DAR", UA 
6, pl. Vosstavşih, cv. 13,  
g. Sevastopoli, 99008 
Respublica Crîm, Ucraina 
 
 

(730)   
SINCEIRO TRADING 
LIMITED, CY 
 
25 Martiou, 27 1st floor, 
Flat/Office 106 Egkomi, 
P.C. 2408, Nicosia, Cipru  

2939 
2018.03.16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Marcă 032537 
2013.01.30 

 

25172 
 

  5/2013 
  4/2014 

(730)   
ENCIU Serghei, MD 
Str. Vadul lui Vodă nr. 60,   
ap. 36, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
ENCIU Liuba, MD 
Str. Salcîmilor nr. 22,  
bl. 8, ap. 69, MD-2002, 
Republica Moldova  

2940 
2018.03.19 

 

8 Marcă 024633 
2008.11.21 

 

20169 
 

  4/2009 
10/2010 

(730)   
BUSUIOC Veaceslav, MD 
Str. Valea Crucii nr. 24,  
ap. 102, MD-2072, 
Chişinău, Republica  
Moldova 

(730)   
CAZAC Liliana, MD 
Str-la Colinei 1, nr. 14, 
MD-2019, Codru, 
Chişinău, Republica  
Moldova  

2941 
2018.03.19 

 

9 Marcă 038030 
2015.12.11 

 

29388 
 

  1/2016 
  5/2017 

(730)   
Capstone Atlantic  
Bioscience AG, LI 
Essanestrasse 16 9492  
Eschen, Liechtenstein 

(730)   
CAD Verwaltungs GmbH, 
DE 
Am Tullnaupark 15 90402 
Nürnberg, Germania  

2942 
2018.03.20 

 

10 Cerere 
de 
înregis-
trare a 
mărcii 

038130 
2015.12.17 

 

-   2/2016 (730)   
ZOLOTOI AIST S.R.L., 
întreprindere cu capital 
străin, fabrică de vinuri  
şi coniacuri, MD 
Str. Iurie Gagarin nr. 34,  
MD-7422, Tvardiţa, 
Taraclia, Republica 
Moldova 

(730)   
Welldone Trade Corp., PA 
 
 
 
Str. Ricardo Arias, Torre 
Advanced Building,  
or. Panama, Panama 
  

2944 
2018.03.21 

 

11 Marcă 006446 
1997.04.15 

 

2R 5673 
 

  1/1998 
  7/1998 
  2/2007 
  9/2013 
  4/2017 

(730)   
GLAXO GROUP LIMITED, 
GB 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, England, Regatul 
Unit 

(730)   
ASPEN GLOBAL  
INCORPORATED, MU 
GBS Plaza, Cnr.  
La Salette & Royal Roads, 
Grand Bay, Mauritius  

2945 
2018.03.21 

 

12 Marcă 040047 
2017.01.23 

 

30464 
 

  4/2017 
  3/2018 

(730)   
GÎDILICA Constantin, MD 
Str. Poștei nr. 1,  
MD-2059, Chișinău,  
Republica Moldova 
 

(730)   
MARDAR Veronica, MD 
Str. Grenoble nr. 126/2, 
MD-2019, Chișinău,  
Republica Moldova 
  

2946 
2018.03.22 

 

13 Marcă 039099 
2016.07.05 

 

29604 
 

  8/2016 
  4/2017 
  7/2017 

(730)   
GÎDILICA Constantin, MD 
Str. Poştei nr. 1,  
MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
MARDAR Veronica, MD 
Str. Grenoble nr. 126/2, 
MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova  

2947 
2018.03.22 

 

14 Marcă 039101 
2016.07.05 

 

29606 
 

  8/2016 
  4/2017 
  7/2017 

(730)   
GÎDILICA Constantin, MD 
Str. Poștei nr. 1,  
MD-2059, Chișinău,  
Republica Moldova 

(730)   
MARDAR Veronica, MD 
Str. Grenoble nr. 126/2, 
MD-2019, Chișinău,  
Republica Moldova  

2948 
2018.03.22 

 

15 Marcă 039100 
2016.07.05 

 

29605 
 

  8/2016 
  4/2016 
  7/2017 

 

(730)   
GÎDILICA Constantin, MD 
Str. Poştei nr. 1,  
MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
MARDAR Veronica, MD 
Str. Grenoble nr. 126/2, 
MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 

2949 
2018.03.22 

 

16 Marcă 033045 
2013.04.23 

 

25308 
 

  7/2013 
  6/2014 

(730)   
MALAI Oleg, MD 
Str. Studenților nr. 4, ap. 3, 
MD-4839, Stăuceni, 
Chișinău, Republica  
Moldova 

(730)   
CEBAN Mariana, MD 
Str. Cahulscaia nr. 2,  
ap. 32, Bender, MD-3200, 
Republica Moldova  

2950 
2018.03.23 
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Lista contractelor de licenţă 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  

de protecţie, numărul şi data depozitului,  numărul BOPI, date despre licenţiar, date despre licenţiat, 
informaţii privind contractul de licenţă, numărul şi data înregistrării contractului       

 
Nr. 
crt. 

OPI Nr. și 
data 

depozitului 

Nr. titlului 
de 

protecţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Marcă  
 

031490 
2012.07.12 

 

24331 
 

9/2012 
9/2013 

(730) 
FUNNY PIG S.R.L., 
întreprindere cu  
capital străin, MD 
Str. Bulgară nr. 31 A,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(791) 
MĂRCULEŞTI-
COMBI S.A., MD 
 
MD-5008,  
or. Mărculeşti,  
r-nul Floreşti,  
Republica Moldova 
  

1. Licenţăneexclu-
sivă. 
2. Termenul de 
acţiune al contractu-
lui de la 01.06.2017 
până la 01.06.2020. 
 
3. Teritoriul de 
acţiune  
al contractului -  
Republica Moldova. 
 

2938 
2018.03.15 

 
 
 

Modificări în contractele de licenţă 
 

În baza cererii nr. 3203 din 11.01.2018 privind modificarea contractului de licenţă neexclusivă 
nr. 2689 din 20.09.2016, în redacţia acordului adiţional nr. 1 din 29.09.2017, referitor la marca  
nr. R 11130, încheiat între licenţiarul REAZANOVA Elena, MD şi licenţiatul Casa de Comerţ VITA S.R.L., 
MD, se acceptă modificările în contract prin modificarea datelor după cum urmează: 

- pct. 6.1 se expune în redacţie nouă: ”Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de 
către părţi şi este valabil pe perioada termenului de valabilitate a mărcii nr. R 11130.” 

 
 
 

Radieri din Registrul naţional al contractelor de licență 
 

Prin decizia AGEPI nr. 3186 din 15.03.2018 se radiază informaţia privind contractul de licenţă 
exclusivă nr. 1243 înregistrat la 01.10.2008, încheiat între licenţiarul Amstar, Otkrâtoe Acţionernoe 
Obscestvo, RU (după modificare Moscow-Efes Brewery, Joint Stock Company, RU) şi licenţiatul ÎM EFES 
VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., MD, în redacţia acordului adiţional din 30.10.2011, referitor la 
mărcile nr. R 8923, R 8924, R 11410, în temeiul cererii de radiere a contractului de licenţă exclusivă din 
20.02.2018. 
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FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase 

 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  

de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost retrasă cererea 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3 
OMPI  

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(41)   
Nr. BOPI 

Art.  

1 US a 2015 0075 2013.12.31 2/2016 art. 51(3) 
2 AT a 2015 0079 2014.03.14 1/2016 art. 51(2) 

3 AT a 2015 0077 2014.03.13 12/2015 art. 51(2) 

4 UA a 2017 0099 2017.11.20 - art. 56 

 
 
 

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  cererea  

de brevet de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 în baza căruia a fost respinsă cererea 
 

Nr. 
crt. 

Cod ST.3  
OMPI 

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Art. 

1 CA a 2014 0101 2013.02.22 2/2015 art. 10 
2 US a 2015 0050 2013.10.23 9/2015 art. 8 

3 US a 2016 0087 2014.12.08 12/2016 art. 8 

 
 
 

FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată retrase 

 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform ST. 3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  

de invenţie, articolul din Legea nr.50-XVI/2008 privind brevetele de invenţie în baza căruia  
a fost retrasă cererea 

 
Nr. crt. Cod ST. 3 

OMPI  
(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. BOPI Art.  

1 MD s 2017 0053 2016.01.27 9/2017 art. 91 (1), (2) 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 BRAILA Alexandru, MD;  
BRAILA Valentina, MD 

3036 a 2001 0264 2001.08.03 2017.08.03 

2 GRIGORIEV Vladimir, MD;  
POSTOLACHI Alexandru, MD 

3308 a 2006 0217 2006.09.04 2017.09.04 

3 CIOBAN Filip, MD;  
CIOBAN Olga, MD 

4168 a 2010 0093 2010.08.09 2017.08.09 

4 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4216 a 2012 0063 2012.08.15 2017.08.15 

5 Südzucker Aktiengesellschaft 
Mannheim/Ochsenfurt, DE 

3613 a 2004 0081 2002.08.21 2017.08.21 

6 SCURTU Dmitri, MD 3834 a 2008 0239 2008.09.17 2017.09.17 

7 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4125 a 2010 0103 2010.09.17 2017.09.17 

8 GLAVNENCO Nicolae, MD 4144 a 2011 0081 2011.09.22 2017.09.22 
9 UNIVERSITATEA TEHNICĂ  

A MOLDOVEI, MD 
4219 a 2012 0073 2012.09.06 2017.09.06 

10 UNIVERSITATEA TEHNICĂ  
A MOLDOVEI, MD 

4235 a 2012 0074 2012.09.06 2017.09.06 

11 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

4256 a 2012 0076 2012.09.12 2017.09.12 

12 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

4257 a 2012 0077 2012.09.12 2017.09.12 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie   

a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008,  
pentru care termenul de restabilire a expirat 

 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

 
Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr.  
brevet 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON 
ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO KG, DE 

3253 a 2005 0237 2003.10.02 2016.10.02 

2 "OPTIMTEL" SRL, MD;  
CUŢÎI Nadejda, MD 

3480 a 2006 0248 2006.10.18 2016.10.18 

3 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4150 a 2011 0087 2011.10.11 2016.10.11 

4 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4158 a 2011 0089 2011.10.12 2016.10.12 

5 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; 
INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI 
PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO", MD 

4171 a 2011 0084 2011.10.10 2016.10.10 

6 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4174 a 2011 0096 2011.10.25 2016.10.25 

7 DANU Maria, MD; 
PAVLIUC Galina, MD 

4197 a 2012 0091 2012.10.22 2016.10.22 

8 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

4199 a 2011 0083 2011.10.10 2016.10.10 

9 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

4206 a 2011 0086 2011.10.10 2016.10.10 

10 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

4207 a 2011 0085 2011.10.10 2016.10.10 

11 INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4208 a 2011 0088 2011.10.12 2016.10.12 

12 CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC 
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ  
AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3120 a 2005 0278 2005.09.15 2016.09.15 

13 CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC 
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ  
AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3121 a 2005 0280 2005.09.15 2016.09.15 

14 CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC 
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ  
AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3212 a 2005 0279 2005.09.15 2016.09.15 

15 BUZA Serghei, MD 3913 a 2008 0244 2008.09.22 2016.09.22 

16 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, MD 

3988 a 2009 0102 2009.09.23 2016.09.23 

17 IM "VITAPHARM-COM" SRL, MD 4003 a 2008 0246 2008.09.26 2016.09.26 

18 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

4086 a 2010 0098 2010.09.08 2016.09.08 

19 GUŞAN Timofei, MD 4342 a 2012 0081 2012.09.28 2016.09.28 
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  

a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008  
(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 UNIVERSITATEA DE STAT  
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE 
TESTEMIŢANU"  
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

597 s 2012 0119 2012.08.16 2017.08.16 

2 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ  
ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu"  
al AŞM, MD 

630 s 2012 0120 2012.08.24 2017.08.24 

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

739 s 2012 0121 2012.08.28 2017.08.28 

4 PRIDA Ivan, MD 1006 s 2015 0112 2015.08.13 2017.08.13 

5 ARABADJI Vasilii, MD;  
MININ Arcadi, MD 

1016 s 2015 0117 2015.08.24 2017.08.24 

6 PRIDA Ivan, MD 1024 s 2015 0113 2015.08.13 2017.08.13 

 
 
 

MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  
a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008,  
pentru care termenul de restabilire a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 ŢURCAN Vitalie, MD 772 s 2013 0156 2013.09.18 2016.09.18 

2 RASSOHIN Ion, MD 858 s 2014 0055 2012.09.11 2016.09.11 

3 ANGHELICI Gheorghe, MD;  
CRUDU Oleg, MD;  
DANU Matriona, MD;  
LUPU Gheorghe, MD 

926 s 2014 0120 2014.09.11 2016.09.11 

4 ANGHELICI Gheorghe, MD;  
CRUDU Oleg, MD 

927 s 2014 0121 2014.09.11 2016.09.11 

5 GAŢCAN Ştefan, MD 930 s 2014 0122 2014.09.16 2016.09.16 
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MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată  
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 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

"MECAGRO", MD 
525 s 2012 0003 2011.12.29 2017.12.29 

2 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

574 s 2012 0002 2011.12.29 2017.12.29 

 
 
 

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

prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare a brevetului, 
conform art. 59 din Legea nr. 39-XVI/2008,  

pentru care terminul 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 publicării hotărârii de acordare  

a brevetului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr.  
brevet 

(21) Nr.  
depozit 

(22) Data  
depozit 

(45) Data 
Publicării 
hotărârii  

de acordare 

Data  
încetării  

valabilităţii 

1 INSTITUŢIA PUBLICĂ, INSTITUTUL  
DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÎMP "SELECŢIA", 
MD 

89 v 2006 0004 2005.12.28 2011.07.31 2016.07.31 

2 SOCIETATEA COMERCIALĂ, 
KONTRASTWEGE , RO 

135 v 2012 0028 2012.04.25 2013.07.31 2016.07.31 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
data retragerii cererii, motivele de retragere în conformitate cu Legea nr. 38-XVI/2008,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Motivele  
de retragere 

(441) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 

1 033721 2013.09.10 2018.03.22 Art. 44 (4) a 1/2014 

2 037863 2015.11.09 2018.03.22 Art. 44 (4) a 2/2016 
3 038547 2016.03.17 2018.03.06 Art. 44 (1) 4/2016 

4 038813 2016.04.22 2018.03.29 Art. 44 (4) a 7/2016 
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1 2 3 4 5 6 

5 038837 2016.04.27 2018.03.29 Art. 44 (4) a 8/2016 

6 038931 2016.05.20 2018.03.15 Art. 44 (4) c 9/2016 

7 039016 2016.06.10 2018.03.22 Art. 44 (4) a 9/2016 
8 039083 2016.07.01 2018.03.06 Art. 44 (4) a 10/2016 

9 039231 2016.07.21 2018.03.22 Art. 44 (4) a 10/2016 

10 039324 2016.08.09 2018.03.06 Art. 44 (4) a 9/2016 

11 039327 2016.08.09 2018.03.22 Art. 44 (4) a 10/2016 
12 039715 2016.11.02 2018.03.06 Art. 44 (4) a 1/2017 

13 039718 2016.11.03 2018.03.06 Art. 44 (4) a 12/2016 

14 039729 2016.11.08 2018.03.06 Art. 44 (4) a 12/2016 

15 039735 2016.11.04 2018.03.06 Art. 44 (4) a 12/2016 
16 039768 2016.11.18 2018.03.06 Art. 44 (4) a 12/2016 

17 041521 2017.11.06 2018.03.29 Art. 44 (1) 2/2018 

18 041790 2017.12.19 2018.03.06 Art. 44 (1) 3/2018 
 
 

 
 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 
denumirea mărcii, solicitantul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data expedierii deciziei  

de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 
 

Nr. 
crt. 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(220) 
Data  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(730) 
Solicitant, 

cod ST.3 OMPI 

Data  
expedierii  
deciziei de  
respingere 

(441) 
Nr.  

BOPI 

1 039504 2016.09.21 YESMOKE IMPERIAL UNIT S.R.L., MD 2018.03.05 10/2016 

2 039972 2017.01.10 Marcă tridimensională BOLŞACOV Andrei, MD 2018.03.05 5/2017 

3 040079 2017.01.30 PAMESA STENATA S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2018.03.22 2/2017 

4 040092 2017.02.01 HAVAS EFREMOV Timur, MD 2018.03.05 2/2017 

5 040110 2017.01.31 KIXX GMS AUTO S.R.L., MD 2018.03.22 3/2017 

6 040127 2017.02.01 LAV STĂVILĂ Liudmila, MD 2018.03.05 2/2017 

7 040153 2017.02.13 PUN PROCOPCIUC Denis, MD 2018.03.23 5/2017 

8 040176 2017.02.20 DINOTTE THE NIGHT 
WELLNESS 

TRECI COMPANY S.R.L., MD 2018.03.05 6/2017 

9 040262 2017.03.01 CORIFEU PASCARU Adrian, MD 2018.03.15 5/2017 
10 040300 2017.03.09 CASTILLO DE LA 

MANCHA 
EXPERTVIN S.R.L., MD 2018.03.22 4/2017 

11 040301 2017.03.09 TORO DE LA MANCHA EXPERTVIN S.R.L., MD 2018.03.22 4/2017 

12 040320 2017.03.13 STARY MONARCH DOINA VIN S.R.L., MD 2018.03.15 5/2017 

13 040332 2017.03.17 SNACK CLUB LAPUŞCHIN Oleg, MD 2018.03.23 6/2017 

14 040337 2017.03.20 CIO COMPANIA 
INDIILOR ORIENTALE 

R 

TRIGOR AVD S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 
MD 

2018.03.15 4/2017 

15 040374 2017.03.27 DRUM GALBEN INTER-TABAC S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2018.03.23 4/2017 

16 040403 2017.03.22 PROVINCIA PANUŞ Grigore, MD 2018.03.05 5/2017 

17 040405 2017.04.04 TRANSPORTLUX PARCUL DE AUTOBUZE  
ŞI TAXIMETRE NR.9  
DIN BRICENI S.R.L., MD 

2018.03.15 8/2017 

18 040443 2017.04.05 GUVERN24 GLIA ETERNĂ, fundaţie, MD 2018.03.05 5/2017 

19 040444 2017.03.30 NEMO Infoturism Grup S.R.L., MD 2018.03.15 5/2017 
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1 2 3 4 5 6 7 

20 040469 2017.04.11 JAGER FABEL ROŞCA Roman, MD 2018.03.15 5/2017 

21 040518 2017.04.27 PARADOX VOX-DESIGN S.R.L.,  
firmă, MD 

2018.03.15 6/2017 

22 040534 2017.04.21 KZUBR Yongkang Xulang Industry 
and Trade Co., Ltd., CN 

2018.03.23 8/2017 

23 040607 2017.05.11 OLIMP OLIMP S.R.L., MD 2018.03.23 6/2017 

24 040617 2017.05.15 GPS OPERATOR PRISEAJNIUC Dmitri, MD 2018.03.23 6/2017 

25 040798 2017.06.22 ANALGIN AKTSIONERNO 
DROUJESTVO 
"SOPHARMA", BG 

2018.03.21 8/2017 

 
 
 

Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor al căror  
termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul  

de graţie) conform art. 16 (5) din Legea nr. 38-XVI/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi adresa,  

codul ţării conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111)(116) 
Nr. 

înregistrării 

(210) 
Nr. 

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titular şi adresa, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 R 6042 007032 ASCOM GROUP S.A. 2017.09.03 ASCOM GRUP S.A.,  
grup industrial-financiar, MD 
Bd. Renaşterii nr. 22, bloc 2, 
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

2 R 6066 007085 Marcă figurativă 2017.09.08 IROKO CARDIO LLC,  
a Delaware limited liability company, US 
Navy Yard Corporate Center One Crescent 
Drive, Suite 400, Philadelphia, PA 19112, 
Statele Unite ale Americii 

3 R 6067 007086 P 2017.09.08 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale 
Americii 

4 R 6068 007087 ZEKLEN 2017.09.08 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale 
Americii 

5 R 6070 007089 RPD 2017.09.08 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale 
Americii 

6 R 6082 007100 PREMIUM BOX 2017.09.16 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 
Elveţia 

7 R 6088 007065 TREI G 2017.09.03 Agenţia "TREI G" S.A., MD 
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, 
MD-2038, Chişinău, Republica Moldova 

8 R 6095 007145 Sound-Tracker 2017.09.05 Cobra Electronics Corporation,  
corporaţie din statul Delaware, US 
6500 West Cortland, Chicago, Illinois 60707, 
Statele Unite ale Americii 

9 R 6173 007042 FELICIA 2017.09.01 AMOFARM S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 
Bd. Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 128, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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1 2 3 4 5 6 

10 R 6999 007045 ECCE 2017.09.01 CIUBOTARU Viorel, MD 
Bd. Moscova nr. 13, bloc 4, ap. 121, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

11 R 9294 007063 W N E S 
Alex-Tur 

2017.09.03 LEAHU Alexei, MD 
Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 19,  
bloc 2, ap. 30, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

12 16791 021783 VIN AVENUE 

ALTE GASSE 
2017.09.07 VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

13 17138 021759 ОБИТЕЛЬ БОГОВ 2017.09.05 CĂLĂRAŞI DIVIN S.A., MD 
Str. Călăraşilor nr. 10, 
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

14 17140 021778 Marcă figurativă 2017.09.06 POLICONTRACT S.R.L., MD 
Str. Bucuriei nr. 18 A, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

15 17142 021788 UNIVERSUL 
INSTALAŢIILOR 

2017.09.13 ROMSTAL IMEX S.R.L., RO 
Şos. Vitan Bârzeşti nr. 11A, sector 4, 
Bucureşti, România 

16 17144 021834 POLIFEPAN 
ПОЛИФЕПАН 

2017.09.04 CHICU Vasile, MD 
Şos. Hînceşti nr. 20, ap. 93, 
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

17 17147 021880 BARAŞEC-15 2017.09.07 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

18 17266 021832 MOTOROLA Q 2017.09.03 MOTOROLA, INC., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

19 17267 021859 BUCHET LETNII 
БУКЕТ ЛЕТНИЙ 

2017.09.14 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

20 17268 021862 Desen  
Denumire 

2017.09.14 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

21 17273 021925 KROM EVYE 2017.09.19 VAVELIAL S.R.L., societate comercială, MD 
Calea Orheiului nr. 125/1, 
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

22 17276 021941 PALL MALL  
FAMOUS EXTRA KINGS  

PREMIUM  

2017.09.19 British American Tobacco (Brands) Inc., US 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808,  
Statele Unite ale Americii 

23 17277 021943 БЕЛАЯ ВЕЖА 2017.09.20 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 

24 17278 021945 БРИГАНТИНА 2017.09.20 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 

25 17281 021948 КУПАЛИНКА 2017.09.20 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 

26 17282 021949 ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР 2017.09.20 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 

27 17283 021951 ЛЯВОНИХА 2017.09.20 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 

28 17284 021957 РЯБИНОВАЯ РОЩА 2017.09.20 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 
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1 2 3 4 5 6 

29 17285 021966 ГИГАНТ 2017.09.21 NOVEX PRIM S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Andrei Doga nr. 28, ap. 12, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

30 17363 021760 JOLLY VINE 2017.09.05 CĂLĂRAŞI DIVIN S.A., MD 
Str. Călăraşilor nr. 10, 
MD-4401, Călăraşi, Republica Moldova 

31 17364 021831 НЕОСМЕКТИН 
NEOSMECTINE 

2017.09.03 Public Joint Stock Company "Otisipharm", RU 
Testovskaya str., 10, Moscova, 123317, 
Federaţia Rusă 

32 17365 021922 CASAMEDIA 2017.09.14 PAVELESCU Dorin, MD 
Str. George Enescu nr. 40 A, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

33 17374 021977 Marcă figurativă 2017.09.21 TCACIUC Ala, MD 
Bd. Moscova nr. 13, ap. 75, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

34 17386 021881 BARAŞEC-20 2017.09.17 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

35 17387 021882 COROED-20 2017.09.17 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

36 17392 021918 APRELAS 2017.09.13 Wyeth LLC, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 

37 17422 021868 VIP  
MAGAZIN  

PRODUS ÎN MOLDOVA 

2017.09.05 MEDIAPRO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 162, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

38 17479 021852 BUCHET POLEVÎIE 
ȚVETÎ 

БУКЕТ ПОЛЕВЫЕ 
ЦВЕТЫ 

2017.09.14 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

39 17552 021892 AutoExpert 2017.09.14 Asociaţia Presei Auto din Moldova,  
asociaţie obştească, MD 
Str. Armenească nr. 35, of. 7, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

40 17553 021921 CASA PRIVATĂ 2017.09.14 CIUVALSCHI Alexandr, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 196/1, ap. 2, 
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

41 17556 021955 ОСЕННИЕ 2017.09.20 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
„Kommunarka”, BY 
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 

42 17558 021974 TERMOZID 2017.09.20 SUPRATEN S.A., MD 
Str. Petricani nr. 84, 
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

43 17559 021978 VITAVIT 2017.09.24 VITAPHARM-COM S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, 
MD-3805, Comrat, Republica Moldova 

44 17560 021979 МОБИЛИЗАЦИЯ 2017.09.21 MONUL Sergiu, MD 
Str-la Krîlov nr. 12, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

45 17561 021981 AUTOBOSS 2017.09.24 GAVLIŢCHI Alexei, MD 
Str. Taşkent nr. 1, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

46 17645 021857 BUCHET ROZOVAIA 
GHERANI 

БУКЕТ  
РОЗОВАЯ ГЕРАНЬ 

2017.09.14 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 
Str. Mesager nr. 1, 
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

47 17647 021928 beauty G 2017.09.17 DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY 
Arch. Makariou III, 69, TLAIS TOWER, 3rd 
floor, Flat/Office 301, 1070, Nicosia, Cipru 
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48 17649 021950 ЛИСА-ПЛУТОВКА 2017.09.20 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 

49 17650 021956 ОСЕНЬ 2017.09.20 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 

50 17651 021958 ТРОИЦКОЕ 
ПРЕДМЕСТЬЕ 

2017.09.20 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 

51 17654 021990 + BATTERY 2017.09.25 Oy Sinebrychoff Ab, a limited liability  
company organized and existing  
under the laws of Finland, FI 
Sinebrychoffinaukio 1, Fl-04201 KERAVA, 
Finlanda 

52 17835 021980 SPRINT RECORD 2017.09.21 MONUL Sergiu, MD 
Str-la Krîlov nr. 12, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

53 17836 021965 Sofi 2017.09.21 NOVEX PRIM S.R.L.,  
societate comercială, MD 
Str. Andrei Doga nr. 28, ap. 12, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

54 17855 021879 oriental  
house 

2017.09.20 APTOLENT PLUS S.R.L., MD 
Bd. Dacia nr. 31, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

55 17899 021982 ЗЕЛЕНЫЙ ДОКТОР™ 2017.09.21 Zacrîtoe Acţionernoe Obscestvo  
"Natur Produkt International", RU 
Krepostnaya 23, Vyborg, Leningradskaya 
oblasti, 188800, Federaţia Rusă 

56 18052 021835 Marcă figurativă 2017.09.03 Fruit Shippers Limited, BS 
3rd Floor, Charlotte House, Charlotte Street, 
P.O. Box N-10051, Nassau, Bahamas 

57 18063 021833 MOTO Q 2017.09.03 MOTOROLA, INC., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

58 18082 021876 NUTRA MIX 2017.09.06 GFT Ambros S.R.L., MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4/9, ap. 58, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

59 18083 021927 beauty glamour 2017.09.17 DIANATUS MANAGEMENT LIMITED, CY 
Arch. Makariou III, 69, TLAIS TOWER, 3rd 
floor, Flat/Office 301, 1070, Nicosia, Cipru 

60 18084 021931 Fitto  
КОРИСНИЙ ПРОДУКТ 

2017.09.17 ELEMENTOS TRADE LIMITED, CY 
Avlonos, 1 Maria House 1075, Nicosia, Cipru 

61 18088 021972 LUISA  
PRIMA STRADA 

2017.09.21 ITALIAN FASHION S.R.L., MD 
Str. Cetatea Albă nr. 17, bloc 1, 
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

62 18239 021895 PHENOM 2017.09.11 Advanced Micro Devices, Inc.,  
corporaţia statului Delaware, US 
One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, 
California 94088, Statele Unite ale Americii 

63 18300 021976 PROMO-CARIERA 2017.09.20 P.P. PROMO PLUS S.R.L., MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 11, ap. 67, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

64 18680 021883 Hubo 2017.09.07 HUBO BELGIE NV, BE 
Koralenhoeve 35, 2130 Wommelgem, Belgia 

65 18681 021897 RESTYLE 2017.09.12 MONUL Sergiu, MD 
Str-la I. Krîlov nr. 12, 
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

66 18682 021901 TV3 2017.09.19 TOP-MEDIA S.R.L., MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 7, bloc 3, ap. 138, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

67 18683 021902 TV3 2017.09.19 TOP-MEDIA S.R.L., MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 7, bloc 3, ap. 138, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  

expiră în septembrie 2018 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării,  
numărul de depozit, denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării  

conform normei ST.3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111)(116)  
Nr.  

înregistrării 

(210) 
Nr.  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării 

valabilităţii 

(730) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 

1 2R 261 001323 BOSTITCH 2018.09.11 Stanley Black & Decker, Inc., US 

2 R 6466 008177 NUCILE  
ŞI NATURA 

2018.09.23 BARGUES AGRO INDUSTRIE S.A.,  
filială din Republica Moldova a firmei 
franceze, MD 

3 R 6725 008138 PURINA 2018.09.04 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH 

4 R 6726 008139 CHOW 2018.09.04 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH 

5 R 6742 008157 REVLON 2018.09.15 REVLON CONSUMER PRODUCTS 
CORPORATION, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, 
US 

6 R 6743 008158 ALOND 2018.09.15 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Connecticut, US 

7 R 6744 008159 GEODON 2018.09.15 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Connecticut, US 

8 R 6745 008160 VFEND 2018.09.15 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Connecticut, US 

9 R 6746 008161 RELPAX 2018.09.15 Pfizer Inc., corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

10 R 6776 008179 damat 2018.09.24 ORKA TEKSTİL SANAYİ VE TURİZM  
TİCARET ANONİM ŞIRKETİ, TR 

11 R 6777 008180 tween 2018.09.24 ORKA TEKSTİL SANAYİ VE TURİZM  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TR 

12 R 6778 008187 TRAILBLAZER 2018.09.29 GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 
company organized and existing under the 
laws of the State of Delaware, US 

13 R 6792 008168 SANA-SOL 2018.09.18 Takeda AS, NO 

14 R 6793 008169 САНА-СОЛ 2018.09.18 Takeda AS, NO 

15 R 6794 008170 DISCOVERY TRAVEL 
CHANNEL 

2018.09.18 DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, 
US 

16 R 6808 008141 ARIDON 2018.09.04 ARIDON S.R.L., MD 

17 R 6811 008156 PROMISE 2018.09.15 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH 

18 R 6812 008176 TAC 2018.09.23 ZORLUTEKS TEKSTIL TICARET  
VE SANAYI ANONIM ŞIRKETI, TR 

19 R 6813 008185 FLEISHMAN-HILLARD 2018.09.28 FLEISHMAN-HILLARD INC., US 

20 R 6814 008188 MYLOTARG 2018.09.30 Wyeth LLC, US 

21 R 6817 008191 ISOCLASS 2018.09.30 THE TIMKEN COMPANY, US 

22 R 6841 008127 n 2018.09.04 ITT Flygt AB, SE 

23 R 6919 008129 TAKE 5 2018.09.04 INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, AE 

24 R 6921 008131 GOTCHA 2018.09.04 INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, AE 

25 R 6925 008135 TOFFEE TREASURES 2018.09.04 INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, AE 

26 R 6936 008192 RALPH LAUREN 
ROMANCE 

2018.09.30 THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., US 

27 R 7109 008162 TydenBrammall 2018.09.17 BRAMMALL, INC., US 

28 R 7189 008152 alba 2018.09.15 Compania LACTALIS-ALBA S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
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29 R 7190 008153 alba 2018.09.15 Compania LACTALIS-ALBA S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

30 R 7191 008154 Marcă figurativă 2018.09.15 Compania LACTALIS-ALBA S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

31 R 7346 008163 HITACHI 2018.09.17 KABUSHIKI KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO (d.b.a. HITACHI, Ltd.), JP 

32 R 7347 008164 Marcă figurativă 2018.09.17 KABUSHIKI KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO (d.b.a. HITACHI, Ltd.), JP 

33 R 7403 008166 Marcă figurativă 2018.09.18 UNITED TECHNOLOGIES 
CORPORATION, US 

34 R 7404 008167 United Technologies 2018.09.18 UNITED TECHNOLOGIES 
CORPORATION, US 

35 R 8054 008178 House of donuts 2018.09.24 HOUSE OF DONUTS INTERNATIONAL, 
KY 

36 18333 024091 SEPTOHLORAL 
СЕПТОХЛОРАЛЬ 

2018.09.01 HIDROCHIM S.R.L., MD 

37 18436 024222 Monte Carlo  
fresh  

SUPER SLIMS 

2018.09.11 Japan Tobacco Inc., JP 

38 18437 024223 Monte Carlo  
intrigue  

SUPER SLIMS 

2018.09.11 Japan Tobacco Inc., JP 

39 18438 024225 Monte Carlo  
silk  

SUPER SLIMS 

2018.09.11 Japan Tobacco Inc., JP 

40 18491 024209 MESOGIOS 2018.09.10 MESOGIOS S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

41 18492 024229 CR CASARREDO 2018.09.12 ERGOLEMN S.R.L., MD 

42 18495 024092 TABIDEZ 56 2018.09.01 HIDROCHIM S.R.L., MD 

43 18500 024284 5 дней 2018.09.30 DMITRIEVA Olga, MD 

44 18501 024286 POEME DU VIN 2018.09.24 CASTEL MIMI S.R.L., MD 

45 18505 024279 NU-FILM 2018.09.19 MILLER CHEMICAL & FERTILIZER, LLC, 
US 

46 18506 024285 VINE HOUSE 2018.09.24 CASTEL MIMI S.R.L., MD 

47 18542 024237 Almedi G 2018.09.17 ALMEDI GRUP S.R.L., MD 

48 18551 024290 Aquastar 2018.09.23 AQUASTART GRUP S.R.L., societate 
comercială, MD 

49 18555 024291 BROKER 2018.09.22 MONUL Sergiu, MD 

50 18556 024292 SMSLIFE 2018.09.22 MONUL Sergiu, MD 

51 18557 024295 VOLKSDRINK 2018.09.23 ZUSMAN Lev, MD 

52 18564 024242 CRINELA 2018.09.16 CRINELA S.R.L., MD 

53 18574 024176 NAPOLEON PALACE 2018.09.02 CASINO NATIONAL GROUP S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

54 18575 024320 PULMOXOL 2018.09.30 Ahmet Melih Şahin, TR 

55 18601 024298 DE LUXE 2018.09.24 SHIMON Leonid, UA 

56 18605 024180 FASHION CAFE 2018.09.05 ELIT CENTRU S.R.L.,  
agenţie de modele, MD 

57 18606 024183 Matezzy 2018.09.02 VITASANMAX S.R.L., MD 

58 18629 024277 SAVANA 2018.09.19 SUPRATEN PLUS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

59 18630 024310 Ne vedem la MallDova! 2018.09.26 LEMI INVEST S.A.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

60 18634 024228 ВИВИТРОЛ 2018.09.10 Alkermes, Inc.,  
a Pennsylvania Corporation, US 

61 18640 024230 linia H2O 2018.09.17 VITASANMAX S.R.L., MD 

62 18647 024239 D-POWER NGK 2018.09.15 NGK SPARK PLUG CO., LTD., JP 

63 18648 024240 D-POWER NGK 2018.09.15 NGK SPARK PLUG CO., LTD., JP 

64 18657 024296 PENTHOUSE 2018.09.23 General Media Communications, Inc., US 

65 18707 024163 PRODUCT OF  
SBM group 

2018.09.17 ELECTROPRIM R.S. S.R.L., MD 

66 18708 024165 HANDER 2018.09.17 ELECTROPRIM R.S. S.R.L., MD 

67 18758 024203 FASHION AVENUE 2018.09.05 ELIT CENTRU S.R.L.,  
agenţie de modele, MD 

68 18759 024205 MOBILIER.MD  
Professional furniture solutions 

2018.09.12 LAMACCES S.R.L.,  
societate comercială, MD 
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69 18782 024246 CEL MAI BUN  
ajutor la bucătăria 

dumneavoastră 

MISTER COOK 

2018.09.24 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 

70 18783 024247 ЛУЧШИЙ 

помошник на вашей кухне 

 МИСТЕР КУК 

2018.09.24 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 

71 18784 024248 THE BEST  
assistant in your kitchen 

MISTER COOK 

2018.09.24 FLOAREA SOARELUI S.A., MD 

72 18792 024265 AVONEX QUICKCLICK 2018.09.18 Biogen MA Inc.,  
a Massachusetts corporation, US 

73 18814 024241 Marcă figurativă 2018.09.15 INTEL CORPORATION, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

74 18845 024213 INTRU 2018.09.08 INTEL CORPORATION, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

75 18846 024231 POET 2018.09.11 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 

76 18847 024256 RAINWAY 2018.09.17 Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu  
"VODOSTICINI SÎSTEMÎ", UA 

77 18848 024257 Marcă figurativă 2018.09.17 Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu  
"VODOSTICINI SÎSTEMÎ", UA 

78 18849 024301 keff 2018.09.24 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 

79 18850 024302 Crêma 2018.09.24 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 

80 18851 024303 ORBITOL 2018.09.24 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 

81 18852 024304 sano  
MEDIC  

HYGIENIC 

2018.09.24 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 

82 18853 024305 Crêma ê mineral 2018.09.24 Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 

83 18867 024164 De FORT 2018.09.17 ELECTROPRIM R.S. S.R.L., MD 

84 18891 024245 MEŞTERUL Manole pentru 
LEMN 

2018.09.17 SUPRATEN S.A., MD 

85 18927 024266 AVONEX CERTIPEN 2018.09.18 Biogen MA Inc.,  
a Massachusetts corporation, US 

86 18931 024212 GYNOPHILUS 2018.09.08 Laboratoires Lyocentre, FR 

87 18938 024221 GLAMOUR TIME 2018.09.10 KALENYUK Oleksandr, UA 

88 18962 024191 MEMODEX  
МЕМОДЕКС 

2018.09.02 "OLAINFARM" Akciju Sabiedriba, LV 

89 18963 024192 VAZONAT 
ВАЗОНАТ 

2018.09.02 "OLAINFARM" Akciju Sabiedriba, LV 

90 18986 024188 KENT  
HD: TASTE RELEASED  

INVENTING  

Taste  

Transmission 

Technologies 

2018.09.01 British American Tobacco (Brands) Inc., US 

91 18990 024195 apreciatta 2018.09.03 BRF S.A., BR 

92 18991 024329 WHITE GARDEN 2018.09.30 The Procter & Gamble Company, US 

93 19006 024321 AKSEN FORT 2018.09.30 Ahmet Melih Şahin, TR 

94 19008 024315 A ASCENSUS 2018.09.29 ASCENSUS CAPITAL S.R.L.,  
societate comercială, MD 

95 19009 024316 “Afaceri fara frontiere” 2018.09.29 ASCENSUS CAPITAL S.R.L.,  
societate comercială, MD 

96 19013 024190 SIMSIM 2018.09.09 GSM LIBERTY S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

97 19016 024199 O-GO-GO 2018.09.10 COROLIOV Nichita-Service,  
întreprindere individuală, MD 

98 19018 024254 ZED DIGITAL 2018.09.25 TARGET ADVERTISING S.R.L, MD 

99 19031 024312 Indomie 2018.09.26 PT Indofood Sukses Makmur Tbk, ID 

100 19060 024210 Розмай 2018.09.08 OFUTIN Olexandr, UA 

101 19061 024249 TRIVIAN 2018.09.24 JEX-B S.R.L., societate comercială, MD 

102 19062 024268 CUPIDON FARM 2018.09.22 CSK GRUP PLUS S.R.L., MD 

103 19074 024258 VICTORIAShopping 2018.09.19 VICTORIABANK S.A.,  
bancă comercială, MD 

104 19095 024207 EŞAPAMENT SERVICE 2018.09.09 EŞAPAMENT Service S.R.L., MD 



    MD - BOPI 4/2018  

 202

 

1 2 3 4 5 6 

105 19097 024263 ID INVESTIGATION 
DISCOVERY 

2018.09.18 DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, 
US 

106 19098 024264 Marcă figurativă 2018.09.18 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., 
US 

107 19174 024161 ODISSEIA EDEN 2018.09.03 PODOROJNEAIA PLUS S.R.L., MD 

108 19176 024201 VALENTA 2018.09.05 CHISELIOV Aliona, MD 

109 19223 024061 TEHNOWELD 2018.09.01 PARTENER S.R.L., societate comercială, 
RO 

110 19229 024211 BrandAid 2018.09.23 PERTSIIA Valentin, UA 

111 19269 024162 TRANCE DREAMS 2018.09.08 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 
S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

112 19277 024293 KVASNIK 2018.09.23 GUŢU Serghei, MD 

113 19338 024331 AQUA FLOWER 2018.09.30 The Procter & Gamble Company, US 

114 19463 024187 DEX 2018.09.01 PIDTYCHENKO Volodymyr, UA 

115 19464 024204 DIGITAS 2018.09.05 Publicis Groupe S.A., FR 

116 19465 024218 Розмай 2018.09.10 OFUTIN Olexandr, UA 

117 19606 024283 7 дней здоровья 2018.09.30 DMITRIEVA Olga, MD 

118 19658 024252 ManOpera 2018.09.24 LOPATENCO Iurie, MD 

119 19680 024208 VOGUE PLATINE 2018.09.05 American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited, CH 

120 19693 024232 VIFERON 2018.09.11 "FERON" S.R.L., RU 

121 19738 024267 FLIRT 2018.09.18 BASF SE, DE 

122 19804 024330 MEADOW BREEZE 2018.09.30 The Procter & Gamble Company, US 

123 19862 024294 SCHNAPSMAN 2018.09.23 ZUSMAN Lev, MD 

124 20003 024318 ASIA CLUB 2018.09.29 IVANOV Andrei, MD 

125 20045 024224 MONTE CARLO FANTASY 
SUPER SLIMS MC 

2018.09.11 JapanTobacco Inc., JP 

126 20056 024269 PROFITHERM 2018.09.19 SUPRATEN PLUS S.R.L., societate 
comercială, MD 

127 20089 024260 AMERICAN BLEND 

BOND  
STREET 

CLASSIC SELECTION 

2018.09.18 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 

128 20090 024261 AMERICAN BLEND 

BOND  
STREET 

FINE SELECTION 

2018.09.18 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 

129 20091 024262 AMERICAN BLEND 

BOND  
STREET 

SPECIAL SELECTION  

2018.09.18 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 

130 20104 024253 PARADIS 2018.09.23 BEŞLIU Vladimir, MD 

131 20192 024326 Z  
OUTLET 

2018.09.30 MACARI Valeriu, MD 
SAMBURSCAIA Angela, MD 

132 20221 024227 FOX RETRO 2018.09.10 Twentieth Century Fox Film Corporation, a 
corporation existing under the laws of the 
State of Delaware, US 

133 20298 024233 Flowers city 2018.09.11 BESARAB ALA, întreprindere individuală, 
MD 

134 20570 024314 SAMSONITE 2018.09.26 SAMSONITE IP HOLDINGS S.A R.L., LU 

135 20637 024157 Excellence  
Medical center 

2018.09.02 EXCELLENCE S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

136 20638 024159 Emc 2018.09.02 EXCELLENCE S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 

137 20734 024287 ARTEX 2018.09.22 SHIMON Leonid, UA 

138 20735 024288 АРТЕКС 2018.09.22 SHIMON Leonid, UA 

139 20891 024319 MAGNAT 2018.09.30 RENAISSANCE PERFECT S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

140 21678 024311 OptiMa 2018.09.26 MININ ALEXANDR, întreprindere 
individuală, MD 

141 21710 024250 REGENCY HILLS 2018.09.25 MAGMA-AVÎNT S.R.L., MD 
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Lista duplicatelor certificatelor de înregistrare a mărcilor 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, titularul,  
codul ţării conform normei ST.3 OMPI, data eliberării duplicatului 

 
Nr. 
crt. 

(111)  
Nr. de ordine 
al înregistrării 

(730)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

 

Data eliberării 
duplicatului 

1 28371 BRADU Alina, MD 
Str. M. Lomonosov nr. 39, ap. 31,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

2018.03.28 

 
 
 

FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul de desene şi modele industriale, data adoptării hotărârii de respingere,  

numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene  

şi modele industriale 

Data adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2016 0056 2016.10.28 4 2018.03.15 6/2017 

2 f 2017 0010 2017.03.11 1 2018.03.26 7/2017 

3 f 2017 0012 2017.04.05 33 2018.03.03 7/2017 

 
 
 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la Haga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare internaţională 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, 
data înregistrării internaţionale, data priorităţii, titularul, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

denumirea desenului şi modelului industrial, clasele conform CIDMI, (numărul desenului  
şi modelului industrial), 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 

(20) 
(nr. desenului 
şi modelului  
industrial) 

Nr. IDB 

1 DM/096672 2017.05.04 TRI STAR LTD, 
UA 

Etichete pentru amba-
laje / Labels for pack-
aging / Etiquettes pour 
emballages 

19-08 3 (1, 2, 3) 27/2017 
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MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi adresa, codul ţării conform  
normei ST.3 OMPI, numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit,  

data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular şi adresa,  
cod ST.3 OMPI 

(11) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 BEST CONCRETE S.R.L., 

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 10, MD-6801, 
Ialoveni, Republica Moldova 

1442 f 2012 0091 2012.09.19 2017.09.19 

2 LAVINA GRUP S.R.L., MD 
Str. 27 August nr. 96, MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica Moldova 

1444 f 2012 0087 2012.09.12 2017.09.12 

3 BEST CONCRETE S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 10, MD-6801, 
Ialoveni, Republica Moldova 

1446 f 2012 0092 2012.09.19 2017.09.19 

4 CHEIBAŞ Vadim, MD 
Str. Prepeliţei nr. 5, bloc 1, MD-2011, 
Chişinău, Republica Moldova 
 
JALOBA Nicolae, MD 
Str. Ginta Latină nr. 15, bloc 2, ap. 111,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
 
MOLOJEN Vladimir, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 3, ap. 109, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
 
ŢVIRCUN Victor, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 10, ap. 24, MD-2064, 
Chişinău, Republica Moldova 

1449 f 2012 0089 2012.09.14 2017.09.14 

5 INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ 
PUBLICĂ,  
CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE MEDICINĂ URGENTĂ, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 1, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

1537 f 2012 0093 2012.09.25 2017.09.25 
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Lista eratelor 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 
numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, 

datele iniţiale care au fost publicate, datele rectificate 
 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data  
de depozit 

 

Nr. 
titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date rectificate 

1 Cerere 
înregistrare 
a mărcii 

041216 
2017.10.21 

- 12/2017 (220) 2017.10.21 
 

(220) 2017.09.21 
 

2 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

038714 -   6/2016 
 
 
 
 

(730)  
Str. Păcii nr. 24,  
MD-2003, Durleşti, 
Chişinău, Republica  
Moldova 
 

(730)  
Str. Păcii nr. 94,  
MD-2003, Durleşti, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

3 Cereri de  
înregistrare 
a mărcilor 

041789 
041808 

-   3/2018 
 
 
 

(730)  
BMJ INDUSTRIES  
FZ-LLS, AE 
 

(730)  
BMJ INDUSTRIES FZ-LLC, 
AE 
 

4 Cerere de  
înregistrare 
a mărcii 

040972 
2017.08.02 

-   9/2017 03.05.03 
26.04.04 
27.05.08 
27.05.11 
29.01.14 

03.01.08 
25.03.05 
27.05.08 
27.05.11 
29.01.14 

 



1



MD - BOPI 4/2018  

 207

 
b 

VII 

Comisia de Contestaţii a AGEPI / 
Appeals Board of AGEPI 

 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de Contestaţii a AGEPI. 

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals 

Board of AGEPI. 

 



MD - BOPI 4/2018  

 208

 
Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  

în luna martie 2018, în privinţa cărora  
procedura a fost finalizată  

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data pronunțării hotărârii, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 
contestaţiei 

Data 
pronunțării 
hotărârii 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 

1 Marcă naţională 
ГЕРЦЕГОВИНА 

ФЛОР  
 

038422 
2016.03.01 

 
MOREN 

GROUP S.A., 
LV 

MOREN 
GROUP S.A., 

LV 

2017.09.04 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2018.03.01 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.08.21.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

2 Marcă naţională 

  
 

038033 
2015.12.10 

 
STEŢCO 

Valentina, MD 

STEŢCO 
Valentina, MD 

2017.11.07 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare 
a mărcii 

2018.03.01 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.08.30 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
serviciilor revendicate în cerere din clasele 35, 
38, 41. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă 
internaţională 

TITAN 
 

IR 538810 
1989.05.19 

 
FUCHS 

PETROLUB SE, 
DE 

FUCHS 
PETROLUB 

SE, DE 

2014.07.21 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2018.03.01 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2014.05.08.  
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 1296823 
2015.11.19 

 
OCM 

HOLDINGS 
LTD, CY 

OCM 
HOLDINGS 

LTD, CY 

2017.11.06 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare  

a mărcii 

2018.03.01 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.09.06 şi  
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate 
în cerere din clasele 09, 35, 36, 41. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementelor 
verbale "ONLINE TRADING", "CFD". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  

5 Marcă naţională 
ALBACHER 

 
036742 

2015.03.19 
 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

S.C. 
ROMAQUA 

GROUP S.A., 
RO 

2016.05.12 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.03.02 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. A transmite dosarul în arhivă. 

6 Marcă naţională 
DORFER 

 
036743 

2015.03.19 
 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

S.C. 
ROMAQUA 

GROUP S.A., 
RO 

2016.05.12 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.03.02 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. A transmite dosarul în arhivă. 

7 Marcă naţională 
ДВА АИСТА  

 
039463 

2016.09.09 
 

VINĂRIA-
BARDAR S.A., 
întreprindere 
mixtă, fabrică  
de vinuri, MD 

VINĂRIA-
BARDAR S.A., 

întreprindere 
mixtă, fabrică 
de vinuri, MD 

2017.10.16 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2018.03.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.08.11.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

8 Marcă naţională 

 
 

037194 
2015.06.16 

 
GOGU Marin, 

MD 

GOGU Marin, 
MD 

2016.07.25 
Împotriva 
Deciziei  

de respingere 
totală a cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2018.03.06 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.05.24.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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1 2 3 4 5 6 

9 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1038476 
2010.02.24 

 
Obshchestvo s 
ogranichennoy 

otvetstvennostyu 
"Vitex-S", RU 

Obshchestvo s 
ogranichennoy 

otvetstvennostyu 
"Vitex-S", RU 

2017.12.08 
Împotriva 
Deciziei  

de 
respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2018.03.02 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.10.13 şi  
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate 
în cerere din clasele 09, 25, 28, 35.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 
 

10 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1296446 
2015.10.19 

 
Tovarystvo z 
obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu 
"Kompaniia 

"Liberti Ukraina", 
UA 

Tovarystvo z 
obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu 
"Kompaniia "Liberti 

Ukraina", UA 

2017.12.27 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2018.03.02 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.09.06 şi  
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasa 29, cu excepţia: "uleiuri şi grăsimi 
comestibile", precum şi pentru totalitatea 
produselor şi serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 30, 35.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

11 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1305243 
2016.04.27 

 
FERRER 

INTERNACION
AL, S.A., ES 

FERRER 
INTERNACIONAL, 

S.A., ES 

2017.11.06 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 
parţială a 
cererii de 

înregistrare  
a mărcii 

2018.03.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.09.11. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 
 

12 Marcă 
internaţională 

SWATCH ONE 
MORE THING 

 
IR 1261460 
2015.05.22 

 
SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
CH 

Apple Inc., US 2017.09.06 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.03.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.07.07. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

13 Marcă 
internaţională 
ONE MORE 

THING 
 

IR 1261461 
2015.05.22 

 
SWATCH AG 
(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD), 
CH 

Apple Inc., US 2017.09.06 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.03.02 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.07.07. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
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Erată 

în Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii  
în luna ianuarie 2018 în privinţa cărora procedura a fost finalizată 

publicată în BOPI nr. 2/2018, la pag. 207 în loc de: 
 
7 Marcă internaţională 

 
 

IR 1045371 
2010.06.10 

 
S.C. TERAPIA S.A., 

RO 

S.C. TERAPIA 
S.A., RO 

2017.07.10 
împotriva Deciziei 

de respingere totală 
a cererii  

de înregistrare  
a mărcii 

2018.01.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.05.12 şi se acceptă protecţia 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor 
revendicate în cerere din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea  
procedurilor. 

 

se va citi: 
 

7 Marcă internaţională 

 
 

IR 1045371 
2010.06.10 

 
S.C. TERAPIA S.A., 

RO 

S.C. TERAPIA 
SA, RO 

2017.07.10 
împotriva Deciziei 

de respingere totală 
a cererii  

de înregistrare  
a mărcii 

2018.01.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2017.05.12 şi se acceptă protecţia 
mărcii solicitate pentru „produse farmaceutice 
sub formă de fiole injectabile, tablete și drajeuri 
și orice alte forme farmaceutice, destinate 
prevenirii și tratamentului afecțiunilor oro-
faringiene” din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

 

 



1
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IX 

Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 

Court decisions 
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Cu privire la anularea administrării fiduciare 
asupra patrimoniului „MOLDOVAHIDROMAŞ” S.A., 

societate comercială 
 

Întru executarea Deciziei Curţii de Apel Chişinău din 02.03.2018 (dosar nr. 2rc-419/17) privind 
respingerea cererii de asigurare a acţiunii prin care s-a solicitat instituirea administrării fiduciare 
asupra patrimoniului MOLDOVAHIDROMAŞ S.A., societate comercială, c/f 1002600041077: 

- se anulează interdicţia privind modificarea statutului juridic al mărcilor nr. 2R 475 din 
20.04.1994, nr. 2R 2883 din 22.12.1994, nr. R 10483 din 23.05.2003 şi al brevetelor de invenţie nr. 
725 din 01.04.2013, nr. 2246 din 28.09.2001, nr. 2460 din 28.09.2001, nr. 2432 din 28.09.2001, 
înregistrate pe numele titularului MOLDOVAHIDROMAŞ S.A., societate comercială,  
c/f 1002600041077, aplicată în baza Încheierii Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie mun. 
Chişinău din 23.09.2015, prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 185 din 22.10.2015; 

- se reia orice procedură legală ce ţine de modificarea statutului juridic al mărcilor nr. 2R 475 din 
20.04.1994, nr. 2R 2883 din 22.12.1994, nr. R 10483 din 23.05.2003 şi al brevetelor de invenţie  
nr. 725 din 01.04.2013, nr. 2246 din 28.09.2001, nr. 2460 din 28.09.2001, nr. 2432 din 28.09.2001, 
inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele 
titularului Romano Exim Trading 

S.R.L., societate comercială 
 

Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 26.02.2018 (nr. dosar 2i-
117/18) privind admiterea spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de 
insolvabilitate și aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului S.R.L. ROMANO EXIM TRADING, 
c/f 1006600016789: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 20469 din 03.11.2009, înregistrate pe numele titularului 
Romano Exim Trading S.R.L., societate comercială, Str. Mălina Mică nr. 68/1, MD-2025, Chișinău, 
Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se admite efectuarea procedurilor legale ce țin de 
modificarea statutului juridic a mărcii sus-menționate, cu condiția prezentării acordului expres al 
administratorului provizoriu Adrian Panciuc, deținător al autorizației nr. 98 din 14.01.2015. 

 
 
 

Cu privire la anularea interdicției aplicate 
asupra OPI, înregistrate pe numele 

titularului MIHALACHI Ruslan 
 

Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Buzadji Olga nr. 008s-235r/2018 din 
10.03.2018 privind anularea măsurilor de asigurare aplicate asupra bunurilor debitorului MIHALACHI 
Ruslan, c/p 0981407030877: 
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- se anulează interdicţia asupra operelor literare conform certificatelor seria OL nr. 2578, OL  
nr. 2631, OL nr. 2263, OL nr. 1495, OL nr. 1719, OL nr. 3927, înregistrate pe numele titularului 
MIHALACHI Ruslan, c/p 0981407030877, aplicată în baza Încheierii Executorului judecătoresc Buzadji 
Olga nr. 008s-194/2017 din 06.12.2017, prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 05 din 
16.01.2018; 

- se reia orice procedură legală ce ţine de statutul juridic al OPI sus-menţionate, inclusiv 
transmiterea drepturilor asupra acestora. 

 
 
 

Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei 
Chișinău (sediul Râșcani) din 22.12.2017 
privind decăderea parţială din drepturi a  

titularului mărcii naționale  nr. 21040 
 

Întru executarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 22.12.2017, în pricina 
civilă la cererea de chemare în judecată depusă de BC ”Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA 
împotriva Monul Sergiu, intervenient accesoriu AGEPI privind decăderea parţială din drepturi asupra 
mărcii naţionale nr. 21040, în temeiul art. 14 și art. 20 alin. (1) lit. a), alin. (2) ale Legii nr. 38/2008 
privind protecţia mărcilor: 

- este decăzut din drepturile asupra mărcii naționale  nr. 21040 din 10.06.2008 pentru 
serviciile din clasa 36 conform CIPS, titularul MONUL Sergiu, Str-la I. Krîlov nr. 12, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova, începând cu data de 15.02.2017. 

 
 
 

Cu privire la executarea Deciziei Curții de Apel Chișinău 
din 30.11.2017 privind casarea hotărârii Judecătoriei 

Chişinău (sediul Râşcani) din 06.03.2017 și 
decăderea parțială din drepturi a titularului 

mărcii internaționale  nr. IR 967403 
 

Întru executarea Deciziei Colegiului Civil al Curții de Apel Chișinău din 30.11.2017 privind 
admiterea apelului și casarea hotărârii Judecătoriei Chişinău, sediul Râșcani, din 06.03.2017, în 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Imtron GmbH împotriva Istanbul Menkul 
Kiymetler Borsasi, intervenient accesoriu AGEPI privind decăderea parțială din drepturile asupra 
mărcii internaționale  nr. IR 967403, în temeiul art. 14 și art. 20 alin. (1) lit. a), alin. (2) ale Legii 
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor: 

- este decăzut din drepturile asupra mărcii internaționale  nr. IR 967403 din 20.09.2007 
pentru produsele din clasele 09 și 16 conform CIPS, titularul ISTANBUL MENKUL KIYMETLER 
BORSASI,  Resitpasa Mahallesi Tuncay Artun Cad. TR-34467 EMIRGAN-ISTANBUL (TR), începând 
cu data de 30.05.2016. 
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Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor  

ce se operează în Ordinul Directorului General nr. 172  
din 25.08.2016 şi cu privire la menţinerea sechestrului  

asupra OPI, înregistrate pe numele titularului COSTAVINEX S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Judecătoriei Hînceşti, sediul Central din 02.02.2018 (dosar nr. 2i-
4/18) prin care s-a dispus aplicarea sechestrului pe bunurile debitorului COSTAVINEX S.R.L., IDNO 
1008600058792: 

- se menţine sechestrul asupra mărcii nr. 24585 din 30.11.2012 şi mărcii internaţionale  
nr. IR 1151025 din 08.02.2013, înregistrate pe numele titularului COSTAVINEX S.R.L., str. Ştefan cel 
Mare, nr. 10, Costeşti, MD-6813, Ialoveni, MD-3728, Republica Moldova, aplicat conform Ordinului 
Directorului General AGEPI nr. 172 din 25.08.2016, în temeiul Încheierii Executorului judecătoresc 
Şapa Ludmila, nr. 085-583/2016 din 09.08.2016. 

 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului asupra  
OPI, înregistrate pe numele titularului  

BUNĂTATE S.R.L., combinat republican  
de instruire şi producţie al invalizilor  

 
Întru executarea Încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 21.03.2018 (dosarul nr. 2i-

484/2018) privind admiterea spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de 
insolvabilitate şi aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului CRPII „Bunătate” SRL, IDNO 
1002600008913: 

- se aplică sechestru asupra mărcii nr. 2R 3830 din 11.03.1993, înregistrate pe numele 
titularului BUNĂTATE S.R.L., combinat republican de instruire şi producţie al invalizilor, str. Grenoble, 
nr. 106, bloc 4, MD-2019, Chișinău, Republica Moldova.     

- pe perioada aplicării sechestrului, se admite efectuarea procedurilor legale ce țin de 
modificarea statutului juridic a mărcii sus-menționate, cu condiția prezentării acordului expres al 
administratorului provizoriu Sergiu Guţu, deținător al autorizației nr. 110 din 14.01.2015. 

 
 
 

Cu privire la menţinerea sechestrului 
asupra OPI, înregistrate pe numele 

titularului PARŞE-TUTUN S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 01.12.2017 (dosarul nr. 2i-883/17) privind 
admiterea spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate şi 
aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului S.R.L. Parşe Tutun, c/f 1002606001330: 

- se menţine sechestrul  asupra cererilor de înregistrare a mărcilor cu nr. depozit 037987 din 
27.11.2015, nr. depozit 037988 din 27.11.2015 şi asupra mărcii nr. R 11227 din 18.09.2003, 
solicitant/titular PARŞE-TUTUN S.R.L., c/f 1002606001330, str. Renaşterii Naţionale nr. 19 „a”,  
MD-3505, Orhei, Republica Moldova, aplicat conform Ordinului Directorului General AGEPI nr. 206 din 
06.10.2016, în temeiul Încheierii Curţii de Apel Chișinău din 12.09.2016 (dosar nr. 2i-741/16). 
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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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Cu privire la numerotarea desenelor şi modelelor industriale 

în cazul depozitului multiplu 
 
În contextul aderării AGEPI la instrumentul de căutare DesignView al Oficiului Uniunii 

Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), precum şi în scopul perfecţionării procedurilor 
referitor la examinarea desenelor şi modelelor industriale în cazul depozitului multiplu, prin ordinul 
Directorului General AGEPI nr. 54 din 29.03.2018 s-a stabilit că, începând cu 1 aprilie 2018: 

a) se păstrează numerotarea iniţială a desenelor şi modelelor industriale în cazul depozitului 
multiplu: 

- în toate cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale cu data de depozit 
01.04.2018 sau posterioară acestei date; 

- în toate cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale pentru care nu a 
fost eliberat certificatul de înregistrare. 

b) nu va fi modificată numerotarea desenelor şi modelelor industriale în cazul depozitului 
multiplu pentru care a fost eliberat certificatul de înregistrare. 

 
* * * 

 

Cu privire la modificarea componenţei nominale 
a Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale 

 
În legătură cu necesitatea actualizării componenţei nominale a Comisiei de mediere în 

domeniul proprietăţii intelectuale, ţinând cont de prevederile art. 27 alin. (4) din Legea nr. 114 din 
03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, precum şi de prevederile 
pct. 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul 
proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 184 din 
16.04.2015, prin Ordinul Directorului General nr. 71 din 18.04.2018 Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 105 
din 09.06.2015 „Cu privire la Comisia de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale”, cu 
modificările ulterioare, se modifică, după cum urmează: 

La punctul 3, textul „Lilian Deliu - şef al Direcţiei profesii şi servicii juridice, Ministerul 
Justiţiei” se substituie cu textul „Marcela Isac – consultant superior, Direcţia profesii şi servicii 
juridice, Ministerul Justiţiei”.  

 
 
 

Componenţa nominală a Comisiei de mediere 
în domeniul proprietăţii intelectuale 

 
Membrii Comisiei: 

 
1. Andrei Popa - Director General adjunct, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,  

              preşedintele Comisiei; 
2. Vadim Ursu -   specialist categoria II, Secţia legislaţie, Direcţia juridică, Agenţia de Stat pentru   
                            Proprietatea Intelectuală; 
3. Marcela Isac -  consultant superior, Direcţia profesii şi servicii juridice, Ministerul Justiţiei; 
4. Maria Vîrlan  -  mediator, membru al Consiliului de mediere; 
5. Tatiana Bujor - doctor, conferenţiar universitar, catedra Economie Generală,  Universitatea   

                               Agrară de Stat din Moldova. 
 

Secretar al Comisiei: 

Patricia Bondaresco - şef al Direcţiei drept de autor, Agenţia de Stat pentru Proprietatea  
Intelectuală. 

* * * 
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Cu privire la modificarea certificatului de înregistrare a mărcii 
 
În legătură cu necesitatea modificării certificatului de înregistrare a mărcii, prin Ordinul 

Directorului General nr. 81  din 2018.04.21 s-a stabilit că începând cu 1 mai 2018: 
- se include codul INID (526) în certificatele de înregistrare a mărcilor, în cazul când această 
informație este indicată în Decizia de înregistrare a mărcii și este înscrisă în Registrul 
național al mărcilor; 
- prevederile sus-menţionate nu se aplică certificatelor de înregistrare a mărcilor eliberate 
până la data de 1 mai 2018. 

 
* * * 

 
Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii 

privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă  
a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe 

 
În scopul monitorizării eficiente a activității organizațiilor de gestiune colectivă și verificării 

modului de respectare de către acestea a prevederilor legale din domeniul dreptului de autor și a 
drepturilor conexe, precum și în scopul optimizării procedurii de control stabilită conform 
Instrucțiunii privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale 
de autor și/sau conexe, prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 77 din 20.04.2018 
Instrucțiunea privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor 
patrimoniale de autor și/sau conexe, aprobată prin Ordinul nr. 169 din 22.08.2016, cu modificările 
și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
 1) punctul 28 va avea următorul cuprins: 
 ”28. Proiectul actului de control este redactat în termen de 15 zile lucrătoare de la 
finalizarea controlului, într-un limbaj simplu, fără contradicţii și fără a se preciza aspecte care nu 
rezultă dintr-un document ridicat de la OGC.” 
  

2) se completează cu punctele 281 și 282 cu următorul cuprins: 
 ”281. Comisia de control transmite proiectul actului de control redactat către OGC, care, în 
termen de 5 zile lucrătoare, poate să comunice observații asupra acestuia. 
 282. Observațiile  comunicate după expirarea termenului menționat în punctul 281 din 
prezenta Instrucțiune nu se examinează.” 
 

3) punctul 29 va avea următorul cuprins: 
”29. După expirarea termenului prevăzut la punctul 281 din prezenta Instrucțiune, Comisia 

de control, în termen de 10 zile lucrătoare, definitivează actul de control, în care se includ, după 
caz,  aspectele prezentate de OGC în observațiile depuse, dacă acestea sunt pe deplin justificate 
de către OGC. Actul definitivat este semnat din partea AGEPI de către toţi membrii Comisiei 
desemnate, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. AGEPI invită, prin orice 
mijloace, inclusiv electronice, reprezentantul OGC să ridice actul de control și să semneze, pentru 
recepționarea acestuia, pe exemplarul actului care rămâne la AGEPI, indicând data, ora, 
numele/prenumele, funcția deținută, cu prezentarea împuternicirilor, în caz de necesitate.” 
  
 4) punctul 32 va avea următorul cuprins: 
 ”32. La etapa prezentării actului de control conducerii AGEPI, în dependență de rezultatele 
controlului, AGEPI atenționează, după caz, organizația în privința iregularităților constatate și îi 
acordă un termen rezonabil pentru remedierea acestora.” 
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5) la punctul 36, literele f), g) și h) vor avea următorul cuprins: 
” f) În cadrul verificării repertoriului OGC, Comisia examinează:  
- repertoriul actualizat în formatul aprobat de AGEPI; 
- procedura de declarare şi actualizare a repertoriului (se verifică dacă procedura conţine 

termene şi dacă titularii de drepturi se pot informa cu privire la formularele necesare, termenele de 
soluţionare, precum şi despre confirmarea includerii operelor în repertoriu);  

- existenţa unei baze de date a repertoriului şi actualizarea acesteia;  
- implementarea codificării pentru operele gestionate;  
- înregistrarea contractelor de gestiune, aprobarea lor de către organele de conducere și 

respectarea modelului de contract aprobat;  
- actele care i se solicită membrului la momentul declarării operelor;  
- modul de declarare a operelor (se verifică dacă există un mecanism de declarare 

electronică a operelor, în afară de declararea scrisă, și dacă acesta este disponibil tuturor 
membrilor); 

- modul de declarare a repertoriului în cazul operelor colective (individual sau de către un 
reprezentant);   

- modul de actualizare a repertoriului; 
- includerea repertoriului intern în bazele de date internaţionale;  
- modalitatea de verificare, de către titularii de drepturi şi utilizatori, a repertoriului 

gestionat; 
- aleatoriu, repertoriul titularilor de drepturi, potrivit contractului de transmitere a drepturilor, 

informației privind operele/obiectele drepturilor conexe declarate etc.; 
- lista actualizată a titularilor de drepturi – membri ai OGC; 
- lista actualizată a titularilor de drepturi care nu au statut de membru al OGC; 
- acordurile de reprezentare reciprocă a intereselor cu organizaţii similare care îi reprezintă 

pe titularii de drepturi din străinătate, orice alte contracte de colaborare ale OGC cu alte organizații, 
asociații, edituri muzicale etc., precum și exercitarea obligațiilor reciproce prestabilite conform 
acordurilor/contractelor respective.  

 
g) În cadrul verificării activităţii de colectare a OGC, Comisia examinează:  
- licenţele, pe fiecare sursă în parte;  
- modalitatea de identificare a utilizatorilor, notificare, evidență și urmărire unitară a 

utilizatorilor; 
- rapoartele de valorificare, playlist-uri și alte informații privitor la valorificarea obiectelor 

dreptului de autor și ale drepturilor conexe  oferite de către utilizatori; 
- modalitatea de acordare a licențelor utilizatorilor (termene, transparență, evidența 

contractelor de licență, cazuri de refuz și motivele aferente acestuia, modalitatea de reziliere a 
contractelor de licență și organele de conducere care o aprobă); 

- modalitatea de solicitare, primire, înregistrare, evidență și gestionare a informației privind 
operele utilizate, precum și a informațiilor financiare privind stabilirea cuantumului remunerațiilor 
(se verifică de asemenea și măsurile întreprinse împotriva utilizatorilor care nu-și îndeplinesc 
obligațiile prevăzute de lege cu privire la plată sau obligațiile privind furnizarea de informații către 
OGC); 

- evidența sumelor colectate (distinct, pe fiecare sursă); 
- existența unui mecanism intern prin care se estimează gradul de acoperire al pieței (se 

solicită, de asemenea, un top al plătitorilor din aceleași localități, pe categorii de utilizatori). 
 
h) În cadrul verificării activităţii de repartizare a remuneraţiilor OGC, Comisia examinează:  
-  respectarea termenelor legale de repartiție; 
- procedura de repartizare (se verifică etapele aplicabile procesului de repartiţie și 

atribuţiile angajaţilor implicaţi în acest proces, rapoarte de repartizare; playlist-uri sau alte 
documente necesare repartizării remuneraţiilor; rapoarte financiare; fişe de repartiţie individuală;  
suma repartizată pe baza informaţiilor privind utilizarea reală, precum şi suma repartizată pe baza 
altor criterii; suma repartizată titularilor de drepturi rămasă neplătită la sfârşitul anului şi motivele 
pentru care această sumă nu a fost achitată titularilor de drepturi; dacă sumele repartizate, care au 
fost colectate pentru perioade anterioare anului în care se face repartiția, sunt repartizate 
membrilor din perioada pentru care au fost colectate, pentru repertoriul gestionat în acea perioadă 
și după regulile de repartiție de la acel moment etc.); 
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- respectarea prevederilor statutare și legale privind repartiţia, pentru fiecare sursă de 
repartiție (se verifică dacă regulile privind repartiția au fost aprobate de Adunarea Generală);  

- procedura în cazul în care există încasări dar nu există baza de calcul;  
- existenţa unui soft de repartiţie și corespunderea acestuia cerințelor; 
- modalitatea de identificare, evidență și gestionare a operelor al căror titular de drepturi nu 

este cunoscut/identificat; 
- plata efectivă a remuneraţiilor către titularii de drepturi; 
- remunerația repartizată titularilor de drepturi decedați și a dovezilor de achitare a acesteia 

către moștenitori; 
- statutul remunerației ce se cuvine titularilor de drepturi decedați care nu au moștenitori; 
- rapoartele de repartizare a remunerației pentru fiecare persoană juridică în parte (editură 

muzicală, asociație, societate cu răspundere limitată, alte organizații etc.);  
 - modul de repartizare a sumelor nerevendicate de titularii de drepturi; 
- existența regulilor cu privire la stabilirea unor rețineri din sumele colectate.” 
 

 



1
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XI 
Materiale de informare 

din domeniul proprietăţii 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 INTERNAȚIONALE  
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE 

 
 
 

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid  
privind înregistrarea internațională a mărcilor 

 
La 26 martie 2018 Republica Islamică Afganistan a depus instrumentele de aderare la 

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, 
adoptat la Madrid, la 27 iunie 1989 şi modificat la 3 octombrie 2006 şi la 12 noiembrie 2007.  

Protocolul de la Madrid va intra în vigoare cu privire la Republica Islamică Afganistan cu 
începere de la 26 iunie 2018.   

 
 
 

Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice 
 

Declarația Republicii India cu referire la Articolele  
II şi III din apendicele la Actul de la Paris (1971) 

 
La 28 martie 2018, Republica India a depus o declarație, în conformitate cu care va 

recurge la dispoziţiile prevăzute la Articolele II şi III din apendicele la Convenţia de la Berna pe o 
perioadă de 10 ani, care va expira la 10 octombrie 2024. 

Declarația a intrat în vigoare cu privire la Republica India cu începere de la 28 martie 2018. 
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Concurs pentru tineri în domeniul proprietății intelectuale

     Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Ministerul Educației 
Culturii și Cercetării din Republica Moldova, Ofi ciul de Stat pentru Invenții și Mărci din România (OSIM) și 
Ofi ciul Român pentru Drepturile de autor (ORDA) anunță organizarea Concursului în domeniul proprietății 
intelectuale pentru tineri, ediția a II-a.

La concurs pot participa tineri din Republica Moldova și România, care studiază în instituțiile de 
învățământ general  ̶  clasele IX-XII-a, profesional tehnic, secundar și profesional tehnic post-secundar.

Scopul concursului constă în promovarea sistemului de proprietate intelectuală, sensibilizarea tinerilor 
asupra fenomenelor de contrafacere și piraterie, dezvoltarea aptitudinilor și a spiritului competitiv, formarea 
unui mediu de comunicare între tinerii pasionați de domeniul proprietății intelectuale şi favorizarea 
schimbului de opinii şi experienţă.

Concursul se desfăşoară în trei etape, după cum urmează:
• etapa I-a: 26 aprilie – 30 iunie 2018;
• etapa a II-a: 1 iulie – 31 iulie 2018;
• etapa a III-a (fi nală): 6 august – 1 septembrie 2018.

În cadrul primei etape a Concursului, vor fi  admiși toți participanții, care se vor înregistra online la 
adresa http://db.agepi.md/contest/Account/Register, până la data de 30 iunie. Link-ul este accesibil de la 
data de 26 aprilie. 

În cadrul etapei a II-a, participanții vor răspunde la o serie de întrebări din domeniul proprietății 
intelectuale. Lista întrebărilor va fi  disponibilă la adresa http://db.agepi.md/contest/, doar pentru cei care au 
fost admiși după prima etapă a Concursului.

Participanții, care vor trece în etapa fi nală a Concursului, vor pregăti o comunicare în domeniul 
proprietății intelectuale. Ulterior, comunicările vor fi  încărcate pe aplicația http://db.agepi.md/contest/, până 
la termenul limită care va fi  indicat de organizatori în cadrul aplicației. Finaliștii vor elabora comunicarea 
într-o manieră cât mai interactivă (exemple: prezentare Power Point, piesă, interviu, fi lmuleț, studiu, desen 
etc.), durata maximă fi ind de 30 min. Lucrările prezentate vor fi  evaluate de către reprezentanții partenerilor, 
membri ai Comitetului de organizare.

Toți participanții etapei a III-a a Concursului vor primi diplome de participare și materiale promoționale 
din partea AGEPI și a partenerilor. Totodată, aceștia vor benefi cia, în funcție de țara de origine (România, 
Republica Moldova) de vizite reciproce la ofi ciile de proprietate intelectuală (AGEPI, OSIM, ORDA). 

Câștigătorii Concursului vor benefi cia de următoarele premii:
• Premiul I – diplomă de mențiune și 5000 lei;
• Premiul II – diplomă de mențiune și 3000 lei;
• Premiul III – diploma de mențiune și 2000 lei.

Premiile și diplomele vor fi  înmânate de către Comitetul de organizare în cadrul unei festivități de 
premiere.
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